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Vuosi 2013 on Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n 10–vuotis juhlavuosi ja samalla itselläni on ilo aloittaa 

uutena Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n puheenjohtajana. Lämmin kiitos edelliselle puheenjohtajalle Pirjo 

Rautiolle. Yhdistyksen toiminta on löytänyt yhä toimivampia muotoja ja tästä on hyvä jatkaa uuden puheen-

johtajan ja hallituksen. Suuret kiitokset myös kaikille aikaisemmille puheenjohtajille ja hallituksille uraauur-

tavasta työstä. 10 vuotta sitten alkanut työ  sielunhoitoterapian edistämiseksi on tuottanut hyvää hedelmää. 

Yhdessä Suomen ACC ry:n tekemän työn kanssa Suomen sielunhoitoterapeutit ry on ollut selkeyttämässä 

sielunhoitoterapian paikkaa kolmikantaisessa  sielunhoidon, sielunhoitoterapian ja psykoterapian kentässä. 

Pastori, terapeutti Seppo Jokisen Rikotusta eheä -terapeuttisen sielunhoidon malli sekä vuonna 2000 

alkanut mallin kouluttaminen alkoivat vastata tarpeeseen yhdistää hengellisyys ja psykologinen ymmärrys 

ihmisen kokonaisvaltaisessa auttamisessa. Jumalan ja ihmisen kunnioittaminen on yksi osa hänen luovutta-

matonta perintöään, mikä ei ole muuttunut, vaikka koulutuskenttä on myöhemmin laajentunut ja monimuo-

toistunut.

Luotuna ihminen voi paremmin ymmärtäessään, että hänen yläpuolellaan on suurempi, Pyhä Kolmiyhteinen 

Jumala, Luoja. Ihmisen Luoja on ainoa, joka täydellisesti tietää ja tuntee, mitä ihmisessä on fyysisesti, psyyk-

kisesti, sosiaalisesti ja hengellisesti. Inhimillinen ymmärrys  ja tieto  ihmisen rakenteesta ja toiminnasta on 

parhaimmillaankin rajallista. Sielunhoitoterapiassa sielunhoitoterapeutti käyttää kokonaisvaltaisesti kaikkea 

oppimaansa tietoa  ja taitoa ihmisen hyväksi tunnustaen oman rajallisuutensa ja Jumalan Kaikkivaltiuden. 

Etuoikeutettu tapa tehdä työtä. 

Suomen sielunhoitoterapeutit ry haluaa olla kehittämässä sielunhoitoterapiaa, tukemassa jäsenistön amma-

tillisuutta sekä edistämässä yhteistyötä eri tahojen kanssa.  Erilaisten avunkanavien rinnalla sielunhoitotera-

pia on yksi mahdollisuus saada ammatillista apua elämän kysymyksiin. 

Muuttuvien elämänolosuhteiden keskellä Jumala on muuttumaton ja Hän itse on luvannut meille Hes 36:26  

” Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne 

kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen”.  Raamatussa sydän tarkoittaa ihmisessä olevan tunteen, 

tahdon ja ajattelun keskusta sekä omaatuntoa.

Jumalan vaikuttama toipuminen on lahjaa ihmiselle, niin kuin pelastuskin (Joh 3:16) ”Jumala on rakastanut 

maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, 

vaan saisi iankaikkisen elämän.”  Tämän lahjan saadakseen ihmisen ei tarvitse edes toipua.      

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän 

kaikkien kanssa.

Tiina Strengell-Kauhanen

Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n puheenjohtaja

RE–sielunhoitoterapeutti

sairaanhoitaja, kätilö 
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Suomen sielunhoitoterapeu-

tit ry viettää tänä vuonna, 

vuonna 2013, toimintansa 

kymmenvuotisjuhlaa. Sitä juhlistaak-

semme olemme julkaisseet tämän kä-

dessäsi olevan sielunhoitoterapialehden 

juhlanumeron. Sielunhoitoterapeuttien 

koulutus on alkanut jo vuonna 2000, yh-

distyksemme perustettiin vuonna 2003. 

Tästä historiikista enemmän toisaalla 

lehdessämme. Ilmassa on ollut paljon 

kysymyksiä, mitä se sielunhoitoterapia 

oikeastaan on? Sielunhoitoterapia on 

ammatillista kristillistä terapiatyötä, ku-

ten otsikko sanoo. Seuraavassa hieman 

tarkennusta.

Mitä sielunhoitoterapia on?

Sielunhoitoterapia on ammatillista kris-

tillistä terapiatyötä, jossa pyritään koko-

naisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen 

ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityk-

sen pohjalta. Tämä tapahtuu ihmisen yk-

sityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. 

Sielunhoitoterapia perustuu sielunhoi-

toterapeutin ja asiakkaan väliseen vuo-

rovaikutukseen ja asiakkaan kunnioitta-

miseen. Se on prosessiluonteista ja siinä 

yhdistyy psykologinen ja hengellinen nä-

kökulma. Sielunhoitoterapiatapaaminen 

päättyy yleensä rukoukseen. 

Kenelle sielunhoitoterapia on 
tarkoitettu?

Sielunhoitoterapia on tarkoitettu jokai-

selle, joka haluaa käsitellä asioitaan tur-

vallisessa ja luottamuksellisessa ilmapii-

rissä. Toiminta on aina asiakaslähtöistä, 

asiakkaan tarpeista käsin yhdessä tehty-

jen tavoitteiden mukaista. 

Sielunhoitoterapeutti

Sielunhoitoterapeutti, joka on Suomen 

sielunhoitoterapeutit ry:n jäsen, on pe-

ruskoulutukseltaan sosiaali-, terveys- tai 

kirkollisen/seurakunnallisen alan am-

mattilainen tai muun soveltuvan perus-

koulutuksen saanut. Hän on suorittanut 

yhdistyksen sääntöjen määrittelemän 

sielunhoitoterapiakoulutuksen. Koulu-

tuksen minimimäärä on 60 opintopis-
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perusteet, teologiset perusteet, psyko-

logiset perusteet, mielenterveystyö, krii-

sit ja traumat, seksuaalisuus, avioliitto ja 

perhe. 

Suomen ACC ry (the Association of 

Christian Counsellors Finland)) on laa-

tinut sielunhoitoterapiakoulutuksille 

vähimmäiskriteerit, jotka koulutuksen 

tulee täyttää saadakseen sen kreditoin-

nin.  Suomen ACC ry on laatinut vä-

himmäisvaatimukset myös yksittäisille 

sielunhoitoterapeuteille tarkoituksena 

varmistaa sielunhoitoterapian luotet-

tavuus ja lisätä asiakasturvallisuutta. 

Sielunhoitoterapeutti voi siis hakea 

Suomen ACC ry:n henkilökohtaista 

kreditointia. Suomen ACC ry:n kredi-

toima sielunhoitoterapeutti voi käyttää 

(ACC)- merkintää nimikkeensä perässä. 

Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n jäse-

neksi voi tulla myös Suomen ACC ry:n 

kreditoima sielunhoitoterapeutti, jonka 

peruskoulutus on muu kuin yhdistyksen 

säännöissä mainittu koulutus.

Sielunhoitoterapeutin työskentely

Sielunhoitoterapeutti käyttää työssään 

niitä terapiamuotoja, joihin hän on kou-

luttautunut. Hän on sitoutunut vaitio-

lovelvollisuuteen ja työnohjaukseen. 

Sielunhoitoterapeutti voi työskennellä 

pää- tai sivutoimisena yrittäjänä, sivutoi-

misena työnsä ohessa palkkiota vastaan 

tai virkansa sisällä. Hän voi toimia vas-

tuuhenkilönä sielunhoitoterapeuttisissa 

tapahtumissa tai tehdä vapaaehtoistyö-

tä. Sielunhoitoterapeutit työskentele-

vät myös luennoitsijoina, kouluttajina ja 

työnohjaajina oman koulutustaustansa 

pohjalta.

Lähimmäisen kohtaaminen -koulu-
tusmateriaali

Suomen sielunhoitoterapeutit ry on laa-

tinut Lähimmäisen kohtaaminen -koulu-

tusmateriaalin, joka on 50 tunnin opin-

tokokonaisuus seurakunnissa toimiville 

rukous- ja sielunhoitoavustajille. Yhdis-

tyksen jäsenet ovat järjestäneet tällaisia 

koulutuksia useissa seurakunnissa eri 

puolella Suomea. Koulutuksesta saatu 

palaute on ollut myönteistä.  Koulutus-

materiaali on Suomen ACC ry:n hyväk-

symä sielunhoidon perustason koulutus. 

Suomen sielunhoitoterapeutit ry:

Yhdistys pitää esillä sielunhoitotera-

peuttien tarjoamia palveluja, kehittää 

sielunhoitoterapiaa, järjestää koulutusta 

ja terapeuttisia sielunhoitopäiviä.  Suo-

men sielunhoitoterapeutit ry:n jäsen on 

sitoutunut sielunhoitoterapeuttien eet-

tisiin ohjeisiin. 

Suomen sielunhoitoterapeutit ry on 

Suomen ACC ry:n jäsen.

Lisätietoja 
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- Pirjo Rautio, RE- sielunhoitotera-

peutti (ACC) 

EDELLISELTÄ PUHEENJOHTAJALTA

>

SIELUNHOITOTERAPIA 
ON AMMATILLISTA 
KRISTILLISTÄ 
TERAPIATYÖTÄ

PIRJO RAUTIO, RE-sielunhoitoterapeutti (ACC), työnohjaaja 



Suomen ensimmäinen sie-

lunhoitoterapiakoulutus, 

Rikotusta eheä -sielunhoito-

terapiamalliin perustuva RE-koulutus, 

alkoi Kiponniemen toimintakeskukses-

sa Jyväskylän maalaiskunnassa vuonna 

2000. Kun ensimmäiset RE-sielunhoi-

toterapeutit olivat valmistuneet, ja toi-

nen koulutus hyvässä vauhdissa, oli aika 

saada oma yhdistys kokoamaan sielun-

hoitoterapeutteja yhteistoimintaan sekä 

kehittämään ja edistämään sielunhoito-

terapiaa Suomessa.

RE-sielunhoitoterapeutit ry perus-

tettiin Vivamossa elokuussa 2003. Yh-

distyksen alustavat säännöt olivat halli-

tuksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 

valittu Hannu Lautamäki ja sihteeriksi 

valittu Varpu Pykäläinen laatineet sama-

na kesänä.

 Alkuvaiheessa jäseniä oli vain noin vii-

sikymmentä, koska sielunhoitoterapeut-

teja oli valmistunut ensimmäisestä kou-

lutuksesta vasta reilut kaksikymmentä. 

Puolet jäsenistä oli RE2-kurssin opiskeli-

joita. Nykyään varsinaisia jäseniä on noin 

140 ja opiskelijajäseniä 30.

Pienessä yhdistyksessä suunniteltiin 

oma logo, perustettiin yhdistykselle 

kotisivut, painettiin esite, suunniteltiin 

logo-aiheisia koruja, esiteltiin toimintaa 

eri seurakunnissa, järjestettiin koulutus- 

ja virkistymistapahtumia ja aloitettiin 

yhteistyö muiden eheytymisjärjestöjen 

kanssa.

 Vuonna 2005 RE-sielunhoitoterapeu-

tit ry oli yhdessä muiden sielunhoito- ja 

terapia-alan yhteisöjen ja joidenkin yk-

sityisten sielunhoitajien ja terapeuttien 

kanssa perustamassa Suomen ACC ry:-

tä, jonka tarkoitus on koota sielunhoidon 

ja kristillisen terapian alalla toimivia yh-

teistyöhön sekä edistää heidän amma-

tillista osaamistaan, ja luoda yhteisesti 

hyväksyttyjä kriteereitä sielunhoitoon ja 

kristilliseen terapiaan. 

Perheniemen evankelisella opistolla 

Iitissä aloitettiin oma sielunhoitotera-

piakoulutus vuonna 2008. Perhenie-

men ensimmäiset sielunhoitoterapeutit 

valmistuivat vuonna 2009. Yhdistys oli 

muutosten edessä. Säännöt uudistettiin, 

Perheniemen koulutuksen käyneet sie-

lunhoitoterapeutit hyväksyttiin jäseniksi 

ja nimi muutettiin Suomen sielunhoito-

terapeutit ry:ksi. 

 Hannu Lautamäen puheenjohtajuus-

kausi kesti vuodet 2003 ja 2004. Vuo-

den 2005 ajan puheenjohtajuutta hoiti 

Auvo Pajunen. Hänen jälkeensä yhdis-

tyksen pitkäaikaisena puheenjohtajana 

toimi Varpu Pykäläinen vuosina 2006 

- 2010. 

Varpu Pykäläisen puheenjohtajuuden 

aikana hankittiin yhdistyksen nimiin 

kolme toimitilaa, jotka sijaitsivat  Hel-

singissä, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. 

Näiden sielunhoitoterapiakeskusten 

tarkoituksena oli tukea sielunhoitotera-

peuttien toimintaa tarjoamalla edullis-

ta vastaanottotilaa ja mahdollisuuksia 

yhteiseen kokoontumiseen. Yhdistys 

luopui sittemmin vuokrasopimuksista, 

viimeksi Helsingin tilasta vuonna 2011. 

Sielunhoitoterapeuttien toiminta jatkuu 

kuitenkin tavalla tai toisella kaikissa  ti-

loissa.

Varpu Pykäläinen kirjoitti vuonna 

2010 ilmestyneen Sielunhoitoterapian 

perusteet -kirjan vastaamaan sielun-

hoitoterapian esittelyn ja määrittelyn 

tarpeisiin. Merkittävä askel yhdistyksen 

toiminnassa oli sielunhoitoterapiatyön 

etiikan ja laadun varmistamiseen tarkoi-

tettujen  Eettisten ohjeiden luominen ja 

käyttöönotto vuonna 2010. Ensimmäi-

nen Sielunhoitoterapia-lehti julkaistiin 

vuonna 2010 ja toinen  vuonna 2011. 

Tätä yhdistyksen10-vuotisjuhlajulkaisua 

varten kerättiin sitten voimia välivuoden 

verran.

Yhdistyksen seuraavana puheenjoh-

tajana toimi Pirjo Rautio vuosina 2011 

ja 2012. Tärkeä etappi Suomen sielun-

hoitoterapeutit ry:nkin historiassa oli 

RE7-koulutuksen saama Suomen ACC 

ry:n kreditointi vuonna 2012. Vuoden 

2011 syksyllä valmistuivat myös sie-

lunhoitoterapeuttien henkilökohtaiset 

kreditointikriteerit. Suomen ACC ry:n 

hyväksymää Lähimmäisen kohtaaminen 

-koulutusmateriaalia ovat yhdistyksen 

jäsenet käyttäneet jo monissa seurakun-

nissa järjestetyissä perustason sielun-

hoidon koulutuksissa.

Tiina Strengell-Kauhanen aloitti vuo-

den 2013 alusta oman kautensa yh-

distyksen viidentenä puheenjohtajana. 

Tulevaisuuden haasteisiin monimuotois-

tuvassa sielunhoitoterapiakoulutusten 

kentässä yhdistys pyrkii vastaamaan 

tiiviissä yhteistyössä Suomen ACC ry:n 

kanssa koulutuksen, tiedotuksen ja sie-

lunhoitoterapiatyön kehittämisen ja laa-

dunvalvonnan kautta.  

Alkuaikoina hallituksen kokoukset 

kasvotusten olivat antoisia, mutta pitki-

en välimatkojen vuoksi  raskaita. Nykyi-

sin skype- ja ryhmäpuhelupalaverit hel-

pottavat yhteydenpitoa. Mikään ei silti 

edelleenkään korvaa yhteen kokoontu-

mista, voimavarojen ja lahjojen tuomis-

ta yhdessä viisautta anoen Taivaallisen 

Työnantajamme eteen yhteisen työnäyn 

toteuttamiseksi.

Pirkko Köykkä

LL, RE-sielunhoitoterapeutti, 

Ssht ry:n jäsenasiainhoitaja

Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n 
historiikki
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Nykypäivänä Suomen kris-

tillisellä kentällä vilisee hy-

vin monenlaisia sielunhoi-

toon ja terapiaan viittaaviä termejä. 

Koska nimikkeitä on monia, on nii-

den harjoittajiakin monia. On hyvin 

perusteltua kysyä, mitä kullakin ter-

millä tarkoitetaan, ja miten erilaiset 

sielunhoidon toimijat tai kristillisestä 

viitekehyksestä terapiaa tekevät tai 

kouluttavat tahot ovat linkittyneet 

toisiinsa. Pähkinänkuoressa nämä 

ovat ne pääteemat, joiden pohjalta 

Suomeen on syntynyt vuonna 2005 

Suomen ACC ry.

Kirjaimet ACC ovat alkukirjaimet 

sanoista “the Association of Chris-

tian Counsellors”. Kuten englannin-

kielisestä kirjoitusasusta voi päätellä, 

ACC:n juuret ovat Brittein saarilla. 

Niin kutsutun Christian Counselling 

–toiminnan laajetessa nousi Iso-Bri-

tanniassa tarve kansalliselle katto-

järjestölle, jonka tehtävä oli luoda 

yhteisesti hyväksyttyjä standardeja ja 

pätevöitymiskriteerejä sekä edustaa 

ko. toimintaa suhteessa valtiovaltaan, 

eri kirkkokuntiin sekä muihin tahoihin. 

Vuonna 1992 perustettiin ACC-UK 

tätä tehtävää toteuttamaan. Stan-

dardeja luovan järjestön idea levisi 

nopeasti muihinkin, lähinnä Länsi-Eu-

roopan maihin. Jokainen kansallinen 

ACC-yhdistys on itsenäinen ja niiden 

luomissa kriteereissä ja toimintata-

voissa näkyvät kunkin maan sielun-

hoidon sekä terapeuttisen auttamisen 

erityispiirteet – joskin neuvotteluja eri 

maiden kriteerien yhtenäistämises-

tä on käyty pitkään. Vuodesta 1997 

lähtien Euroopassa olevien ACC-jär-

jestöjen edustajat ovat tavanneet 

toisensa säännöllisesti. Vuonna 2008 

perustettiin Euroopan ACC, johon 

kansalliset ACC-järjestöt voivat liittyä 

jäseniksi. Myös Euroopan ulkopuolel-

la on ACC-järjestöjä, suurimpana mai-

nittakoon AACC eli Amerikan ACC. 

Pääsääntöisesti vain eurooppalaiset 

ACC-järjestöt harjoittavat ns. kredi-

tointitoimintaa.

Suomessa kristittyjen sielunhoita-

jien ja terapeuttien verkostoitumis-

ta oli yritetty joitakin kertoja muun 

muassa 1990-luvulla. Toisaalta esi-

merkiksi Suomen ev.lut. kirkko on 

omien työntekijöidensä piirissä ke-

hittänyt sielunhoidollisia käytäntöjä 

sekä terapeuttisia sovellutuksia jo 

1960-luvulta lähtien. Mutta kirkko-

kuntarajat ylittävää yhteistoimintaa, 

joka tähtäisi yhtenäisiin toimintata-

pohin, määritelmiin ja sisältöihin sekä 

niiden myötä niin kutsuttuun kredi-

tointiin, ei Suomessa tiettävästi ole 

yritetty aikaisemmin. Uutta on ollut 

myös se, että toiminnan rajaviivoja ei 

ole vedetty kirkollisen koulutuksen tai 

sen puutteen perusteella, vaan yhdis-

tävänä tekijänä on ollut kristinuskon 

pohjalta tehtävä sielunhoito- ja/tai 

terapiatyö.

Koulutus- ja auttamistoiminta, 

jota monissa yhteyksissä kutsu-

taan sielunhoitoterapiaksi, on ollut 

yksi - vaikkakaan ei ainoa - Suomen                                 

ACC:n syntyyn vaikuttavista tekijöis-

tä. Suomen ensimmäinen varsinainen 

sielunhoitoterapiakoulutus syntyi 

Suomen Vapaakirkon pastorin, Seppo 

Jokisen, toiminnan pohjalta. Samoin 

Kalevi Rautjoen osuus on ollut hyvin 

merkittävä uudenlaisen koulutuksen 

syntymisen kannalta. Kysymykset 

asiakasturvallisuudesta, yhteisistä 

toimintatavoista, uskon ja psykologi-

an yhdistämisestä yms. mietityttivät 

Terapeuttisen sielunhoidon koulutuk-

sen (RE-koulutus) vastuuhenkilöitä, 

ja siksi RE-koulutuksen piiristä läh-

dettiin luomaan kontakteja Englannin 

ACC:hen 2000-luvun alkupuoliskolla. 

Keskeisenä henkilönä Suomen ACC:n 

luomisessa on ollut kehityspsykologi 

Päivimaria Kuivamäki, joka on toimi-

nut näynkantajana ja aloitteentekijä-

nä. Kun riittävästi sielunhoito- ja te-

rapia-alan yhdistyksiä sekä yksityisiä 

sielunhoitajia ja terapeutteja oli saatu 

kokoon, perustettiin elokuussa 2005 

Suomen ACC ry. Yhdistyksen tarkoi-

tuksena on olla kirkkokuntarajat ylit-

tävä yhteistyöelin, joka toisaalta tuo 

yhteen alan toimijoita, mutta myös 

yhdessä sopien luo yhteisiä toimin-

tatapoja nostaakseen sielunhoidol-

lis-terapeuttisen auttamisen laatua. 

Yhdistyksen perustamisen lomassa 

valmisteltiin myös viikonlopputapah-

tumaa Kristillisen uskon ja psykolo-

gisen tiedon välisestä vuorovaiku-

tuksesta. Konferenssi järjestettiin 

ensimmäisen kerran lokakuussa 2005 

Tampereella, ja vastaavien konferens-

sien järjestämisen myötä Suomen 

ACC on pyrkinyt luomaan verkostoi-

tumismahdollisuuden alan toimijoille. 

Vuonna 2012 tapahtuma järjestettiin 

neljännen kerran, ja sitä edelsi vuoden 

2008 tapaan kaksipäiväinen koulutus-

tapahtuma. 

Verkostoitumisen lisäksi toinen 

Suomen ACC:n päätehtävistä on ol-

lut tuoda selkeyttä kentän hyvin kir-

javaan termistöön ja käytäntöihin. 

Voidaan puhua sielunhoidon ja kristil-

lisestä viitekehyksestä tehtävän tera-

piatoiminnan laadun kehittämisestä. 

-mistä on kysymys 
suomen acc
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Tämä tavoite konkretisoituu niin kutsut-

tujen koulutus- ja yksilökriteerien, kredi-

toinnin sekä eettisten toimintaohjeiden 

kautta. Yhdessä luodut kriteerit antavat 

suuntaviivoja muun muassa siihen, mitä 

milläkin auttamismuodolla tarkoite-

taan, mitä se pitää sisällään tai miten se 

käytännössä toteutetaan. Eettiset peri-

aatteet ja ohjeet puolestaan kuvailevat 

millaista eettisesti korkeatasoinen aut-

taminen on. Kreditoinnilla tarkoitetaan 

yhdessä muodostettujen kriteerien to-

teutumisen seurantaa. Suomen ACC:ssä 

on kriteerien ja kreditoinnin taustalla 

kolmiportainen malli. Sielunhoito- ja te-

rapiakentän monimuotoisuuden johdos-

ta kullekin portaalle on laadittu omat kri-

teerinsä. Suomen ACC:ssa puhutaankin 

perustason sielunhoidosta, sielunhoi-

toterapiatasosta sekä psykoterapiata-

sosta. Eri auttamistasojen merkityksen 

tunnustaminen on tyypillistä ACC-yh-

distyksille, ja yhdistyksen toimintaa py-

ritään luomaan sellaiseksi, että se ottaisi 

huomioon kaikkien em. tasojen tarpeet. 

 

SUOMEN ACC JA 
SIELUNHOITOTERAPIA

Suomen ACC pyrkii toiminnassaan 

huomioimaan koko sielunhoidollis-tera-

peuttisen auttamisen kirjon. Koska tämä 

artikkeli liittyy Suomen Sielunhoitotera-

peuttien julkaisuun, kuvaan lyhyesti niitä 

Suomen ACC:n toiminnan tuloksia, joita 

tähän mennessä on saatu aikaan sielun-

hoitoterapiaan liittyen.

Yhdistyksen konferenssit ja koulutus-

tilaisuudet ovat olleet paikkoja, joissa 

sielunhoitoterapia-alan ihmiset ovat voi-

neet luoda arvokkaita kontakteja. Sie-

lunhoitoterapian kriteerejä luotaessa on 

etsitty vastausta alussa esitettyyn kysy-

mykseen: mitä sielunhoitoterapialla tar-

koitetaan? Suomen ACC on määritellyt 

sielunhoitoterapian seuraavalla tavalla: 

Sielunhoitoterapia on kristillistä aut-

tamistyötä, jonka lähtökohtana on nä-

kemys Jumalan eheyttävästä ja paran-

tavasta työstä. Siinä pyritään auttamaan 

ihmistä kokonaisvaltaisesti Raamatun ja 

kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta hä-

nen yksilöllisyyttään ja itsemääräämis-

oikeuttaan kunnioittaen. Sielunhoitote-

rapia perustuu terapeutin ja asiakkaan 

väliseen luottamukselliseen vuorovaiku-

tukseen, jossa käytetään

a) eri kirkkokuntien ja seurakuntien 

perinteisiä sielunhoidon menetelmiä 

(kuunteleminen, rippi, rukous, Raamat-

tuun perustuva neuvontatyö ja hengel-

liset lahjat)

b) ihmistieteisiin perustuvaa tietoa 

(psykologia, psykiatria, kasvatustieteet 

yms.) sekä niitä terapiamuotoja, joihin 

terapeutti on kouluttautunut. 

Suomen ACC:n kreditoima sielunhoi-

toterapiakoulutus sisältää 300 tuntia 

teoreettista opetusta, 150 tuntia yksi-

löasiakastyötä, joka tehdään työnoh-

jauksen alaisuudessa, sekä 40 tuntia 

”omaa hoitoa”. Sielunhoitoterapiakoulu-

tuksen on tarkoitus antaa valmiuksia 

auttaa asiakasta työnohjauksen alai-

suudessa kertaluonteisia tapaamisia 

pidempikestoisesti, prosessinomaisesti 

ja pääasiassa supportiivisluonteisesti. 

Kun otetaan vertailukohdaksi psyko-

terapiakoulutus sekä sen edellyttämä 

pohjakoulutus, asettuu sielunhoitotera-

peuttien toimintaympäristö seurakun-

tien tai kristillisten terapiakeskuksien 

yhteyteen. 

Suomen ACC on ottanut vastaan sie-

lunhoitoterapiakoulutusten kreditoin-

tihakemuksia jo muutaman vuoden, ja 

syksystä 2011 lähtien myös yksittäis-

ten sielunhoitoterapeuttien kreditoin-

tihakemuksia. Selvennyksen vuoksi on 

todettava, että kreditointi ja Suomen 

AAC:n jäsenyys ovat eri asia. Ensim-

mäinen askel jäsenyyden ja kreditoinnin 

polulla on liittyminen Suomen ACC:n 

kannatusjäseneksi. Kun henkilö on käy-

nyt sielunhoitoterapiakoulutuksen, voi 

hän hakea omalle auttamistoiminnalleen 

Suomen ACC:n kreditointia, sekä sen jäl-

keen yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä. 

Sielunhoitoterapian laadun nostami-

seen tähtää myös vuonna 2012 julkais-

tu eettinen ohjeistus (ns. SAEO-doku-

mentti). Sen tehtävänä on tarkentaa 

Suomen ACC:n Eettisiä periaatteita, 

auttaa sisäistämään korkeatasoinen aut-

tamisetiikka sekä huomioida vastuunot-

taminen asiakastyössä ja koulutuksessa. 

Toisaalta eettinen ohjeistus antaa suun-

taviittoja eettisten ongelmien ratkai-

suun niin käytännön asiakastyössä, kou-

lutuksessa kuin myös Suomen ACC:n 

eettisen toimikunnan toiminnassa.

Suomen ACC:n toiminnasta 

löytyy lisätietoja yhdistyksen sivuilta              

ZZZ�DFFĆQODQG�RUJ ja kreditointiin 

liittyvät tiedustelut kannattaa lähettää 

sähköpostilla osoitteeseen 

MXONDLVXW#DFFĆQODQG�RUJ

Toni Terho, TM

Suomen ACC:n hallituksen 

varapuheenjohtaja

Yhdistyksen tarkoituksena on olla kirkkokuntarajat 
ylittävä yhteistyöelin, joka toisaalta tuo yhteen alan 
toimijoita, mutta myös yhdessä sopien luo yhteisiä 
toimintatapoja nostaakseen sielunhoidollis-tera-
peuttisen auttamisen laatua.
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Kristillisen ihmiskäsityksen 

mukaan Jumala, Isä, Luoja loi 

maailman sanallaan ja maan 

tomusta ihmisen omaksi ku-

vakseen, suhteeseen Hänen kanssaan. 

Syntiinlankeemus rikkoi ja vääristi suh-

teet Jumalaan, itseemme ja toisiin ihmi-

siin. Se vääristi myös ruumiinkuvan, ajat-

telun, järjen, tahdon ja tunteet.  Jumalan 

Poika, Jeesus Kristus, lunasti uhrikuole-

mallaan ja ylösnousemuksellaan meille 

yhteyden Jumalaan. Pyhä Henki on voi-

man antaja, joka näyttää meille Jeesuk-

sen ja ohjaa meidät Hänen yhteyteensä.

Sielunhoitoterapeuttina on mahdol-

lista yhdistää Jumalan parantava työ ja 

psykologinen tietämys mielen ja kehon 

kokonaisuudesta. Silloin tavoitteena on 

kohdata koko ihminen, ruumis, sielu ja 

henki.

Pat Odgenin sensorimotorisen psy-

koterapian perustana ovat kiintymys-

teoriat, neurotieteet, sekä perinteinen 

psykoterapia. Sensorimotorinen terapia 

yhdistää keskenään kognitiivisia ja psy-

kodynaamisia teorioita, jotka puuttuvat 

suoraan keholliseen tietoisuuteen ja 

kehon liikkeisiin. Seuraavassa kaaviossa 

näkyy sietokykyikkunan malli Pat Odge-

nin mukaan.

Sietokykyikkuna kuvaa ihmisen olo-

tilan vaihtelua sen mukaan, miten hän 

tuntee erilaisia tunteita, käyttää eri ais-

teja ja kohtaa toisia ihmisiä. Arkipäivä 

vilisee tilanteita, joissa otamme vastaan 

erilaisia viestejä, tunnemme ne kehos-

samme, tunnistamme niiden herättämät 

tunteet ja kykenemme toimimaan niiden 

mukaan sekä yhdistämään ja jäsentä-

mään ne osaksi itseämme.

Sietokykyikkunan ”leveys” vaihtelee 

yksilöllisesti eri ihmisillä. Kun ihminen 

tunnistaa tunteensa ja toimii sietoky-

kyikkunan sisällä, hän huomaa esimer-

kiksi aamulla heräävänsä väsyneenä. 

Edellisen illan valvominen painaa vielä, 

hän tunnistaa päivän mittaan ärsyynty-

vänsä herkemmin ja osaa kertoa tämän 

johtuvan väsymyksestä. Tehdessään 

vaativaa työtä, hän tunnistaa heikenty-

neen keskittymiskykynsä, siirtää työn 

seuraavalle päivälle ja menee illalla nuk-

kumaan aikaisemmin.

Jos vireystila menee sietokykyikku-

nan yli, ihmisellä voi olla tunne, että hä-

nellä ei ole yhteyttä kehon, ajatuksien 

ja tunteiden välillä. Näkö- ja kuuloaistit 

voivat herkistyä, havaintoja seuraa väli-

tön reagointi, keho on jännittynyt ja val-

miina toimintaan. Pat Odgen kirjoittaa, 

että ylivireystilassa tunne- ja kehoviestit 

eivät ole yhteydessä ajatusten kanssa, 

WRLPLQWD�RQ� HQHPP¦Q� UHćHNVLQRPDLVWD�

kuin harkittua. Tästä johtuen tunnevies-

tien tulkinta vaikeutuu ja esimerkiksi 

täysin harmiton viesti voidaan tulkita 

uhaksi, olen vaarassa.

Jossakin vaiheessa ihminen ”putoaa” 

ylivireystilasta alivireystilaan. Sen aihe-

uttamia tuntemuksia ovat väsymys, uu-

pumus, lamaantuminen, tunnekyvyttö-

myys, eriasteiset muistihäiriöt tai tunne 

olemassaolon häviämisestä.

Tahdosta riippumaton, autonominen 

hermosto, jakautuu sympaattiseen ja 

parasympaattiseen hermostoon. Auto-

nominen hermosto säätelee vireystilan 

kokonaisuutta. Sympaattisen hermos-

ton viriäminen nostaa vireystilaa, jolloin 

sydämenlyönnit nopeutuvat, hengitys 

tihenee ja muuttuu pinnalliseksi, veren-

paine kohoaa, lihakset jännittyvät, aistit 

valpastuvat, ajattelun tietoisuus kaven-

tuu ja kohdistuu ottamaan vastaan infor-

maatiota, johon tulee reagoida nopeasti. 

Keho valmistautuu taistelemaan tai pa-

kenemaan, elimistö erittää stressihor-

monia,  adrenaliinia.

Parasympaattinen hermosto toimii 

levossa ja laskee vireystilaa. Ihminen 

tuntee olonsa rauhalliseksi ja rentoutu-

neeksi, hän kykenee ottamaan vastaan 

informaatiota ja yhdistämään sen kehon, 

tunteiden ja ajatuksen tasolla. Hengi-

tys on rauhallista ja syvää, ihon väri on 

normaali, ruoansulatustoiminta voimis-

tuu. Sympaattinen ja parasympaattinen 

hermosto toimivat tasapainossa, toinen 

aktivoituu ja toinen vaimenee, kunnes 

jokin tilanne aktivoi taas vuorollaan toi-

sen ja toinen vaimenee. 

KEHO, AJATUKSET JA TUNTEET, 
KOKO IHMISEN KOHTAAMINEN 
SIELUNHOITOTERAPIASSA
Teksti: RE-sielunhoitoterapeutti Tuula Jaatinen
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KEHO, AJATUKSET JA TUNTEET, KOKO IHMISEN KOHTAAMINEN 

SIELUNHOITOTERAPIASSA 

 

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan Jumala, Isä, Luoja loi maailman sanallaan ja maan 

tomusta ihmisen omaksi kuvakseen, suhteeseen Hänen kanssaan. Syntiinlankeemus rikkoi ja 

vääristi suhteet Jumalaan, itseemme ja toisiin ihmisiin. Se vääristi myös ruumiinkuvan, 

ajattelun, järjen, tahdon ja tunteet.  Jumalan Poika, Jeesus Kristus, lunasti uhrikuolemallaan ja 

ylösnousemuksellaan meille yhteyden Jumalaan. Pyhä Henki on voiman antaja, joka näyttää 

meille Jeesuksen ja ohjaa meidät Hänen yhteyteensä. 

Sielunhoitoterapeuttina on mahdollista yhdistää Jumalan parantava työ ja psykologinen 

tietämys mielen ja kehon kokonaisuudesta. Silloin tavoitteena on kohdata koko ihminen, 

ruumis, sielu ja henki. 

Pat Odgenin sensorimotorisen psykoterapian perustana ovat kiintymysteoriat, neurotieteet, 

sekä perinteinen psykoterapia. Sensorimotorinen terapia yhdistää keskenään kognitiivisia ja 

psykodynaamisia teorioita, jotka puuttuvat suoraan keholliseen tietoisuuteen ja kehon 

liikkeisiin. Seuraavassa kaaviossa näkyy sietokykyikkunan malli Pat Odgenin mukaan. 

Sietokykyikkuna kuvaa ihmisen olotilan vaihtelua sen mukaan, miten hän tuntee erilaisia 

tunteita, käyttää eri aisteja ja kohtaa toisia ihmisiä. Arkipäivä vilisee tilanteita, joissa otamme 

vastaan erilaisia viestejä, tunnemme ne kehossamme, tunnistamme niiden herättämät tunteet 

Sietokyky- 
ikkuna 

Alivireys- 
tila 

Ylivireys- 
tila 



Vireystilan muutokset ovat ihmiselle 

tärkeitä. Ne saavat aikaan energian ta-

son vaihtelut, kyvyn kohdata ja voittaa 

haasteita ja tuntea sen jälkeen tyytyväi-

syyttä ja rentoutta. Ongelmia tulee siinä 

vaiheessa, kun sympaattinen hermosto 

nousee ylivireystilaan ja pysyy siinä pit-

kään. Silloin alkaa kortisolin erittyminen, 

joka aktivoi parasympaattisen hermos-

ton ja tapahtuu jähmettyminen tai alis-

tuminen.

 Eläessään yli- tai alivireystilassa tai 

niiden jyrkässä vaihtelussa ihmisen 

kyky yhdistää elämän tapahtumia ke-

hon, tunteiden ja ajatusten tasolla on 

vajavaista, sietokykyikkuna on kapea. 

Sietokykyikkunan tulisi olla riittävän le-

veä, että pystymme tunnistamaan ja rea-

goimaan ympäristön tapahtumiin sekä 

myös palautumaan yli- ja alivireystilasta. 

Toisinaan hermoston palautuminen sie-

tokykyikkunan sisälle voi estyä, stressiä 

aiheuttava tilanne on toistuva tai jatkuu 

pitkään, jolloin tilanne/tunne lukkiutuu.

Aivojen osat voidaan jakaa kolmeen 

osaan; aivorunko, limbinen järjestelmä ja 

iso aivokuori. Aivorunko säätelee kehon 

automaattisia perustoimintoja, esim. 

hengitystä, aineenvaihduntaa ja vaiston-

varaista toimintaa.  Aivorungossa tapah-

tuva sensorimotorinen toiminta voidaan 

jakaa kolmeen osatekijään: 

– kehonsisäiset tapahtumat, hormo-

naaliset muutokset, lihasten ja luiden 

liikkeet ja muutokset sisäelimissä

– haju-, kuulo-, maku-, näkö- ja tun-

toaisteihin

– liikkeet, jotka ovat tahdonalaisia 

tai ei-tahdonalaisia sekä tietoisia, että 

tiedostamattomia. Limbiseen järjestel-

mään kuuluvat esim. tunnereaktiot, so-

siaaliset tunteet, muista huolehtiminen, 

leikillisyys sekä autonominen hermos-

to. Tiedon emotionaalinen työstäminen 

esim. kyky kokea, kuvailla ja yhdistää 

tunnetiloja.

Ison aivokuoren alueella tapahtuvat 

päättely, ennakointi, arviointi, kyky op-

pia, kaikkinainen tiedon jäsentäminen 

(kognitiot). Jokaisen osa-alueen omasta 

tehtävästä huolimatta näiden kolmen 

(vaistot, tunteet, järki) on oltava yhtey-

dessä keskenään, silloin ihminen toimii, 

tuntee ja ajattelee kokonaisena, Jumalan 

alkuperäisen tarkoituksen mukaan. 

Ihmisen kasvu kulkee sensorimotori-

sen ja emotionaalisen aistimisen tasosta 

kohti kaikkien kolmen tason yhteistyötä. 

Pientä lasta hallitsevat liike ja tunteet, 

häneltä puuttuu kyky säädellä ajatuk-

siaan tai sivuuttaa tunteitaan. Aikuinen 

voi ajatella esim. tuntiessaan nälkää, että 

ruoka-aika on tunnin kuluttua. Pienellä 

lapsella nälän tunne on niin vallitseva, 

että hän viestii sanoin, huudoin (emotio-

naalinen) ja koko kehollaan (sensorimo-

torinen) nälkäänsä, kunnes saa ruokaa ja 

rauhoittuu.

Lapselta puuttuu kyky säädellä tuntei-

taan ja odottaa.  Aikuisen käyttäytymi-

nen sen sijaan kulkee ajattelun (kogni-

tion) kautta toimintaan, eli ”huipulta 

alas”. Tämä tarkoittaa sitä, että ajattelu 

ohjaa käyttäytymistä. Se voi keskeyttää 

tai syrjäyttää tuntemisen tai kehollisen 

kokemisen ja sivuuttaa täysin tunteis-

ta tulevat viestit. On myös mahdollista, 

että ihminen ei kykene lainkaan tunnis-

tamaan tunteitaan tai ajatus ei tulkitse 

oikein kehon lähettämiä viestejä / liikkei-

tä.

”Alhaalta ylös” prosessointi tapahtuu 

päinvastoin. Ihminen kuulee oven aukea-

van, jännittyy (sensorimotorinen) ja kä-

sittelee (emotionaalinen) tunnetta; onko 

minun oloni turvallinen vai turvaton, jän-

nittynyt vai levollinen. Tunnistaessaan 

tutun ihmisen kävelevän huoneeseen, 

hän rentoutuu ja tervehtii tulijaa. Ensire-

aktiona on kehon liike, josta seuraa tun-

ne ja ajattelu.

Päivän mittaan me työstämme run-

saasti erilaista informaatiota ”huipulta 

alas” sekä ”alhaalta ylös”. Kaikki meissä 

tapahtuva on vuorovaikutuksessa kai-

killa kolmella tasolla: jano saa meidät 

juomaan, läheisen hyvä sana saa meidät 

tuntemaan itsemme hyväksytyksi ja ryh-

timme kohenee, pöydältä putoava lasi 

saa meidät nopeasti ottamaan sen kiinni.

Kun vuorovaikutus kolmella tasolla ei 

toimi, kehon viestit tulkitaan väärin, tun-

teet heittelevät äärilaidasta toiseen tai 

rationaalinen puoli hallitsee toimintaa. 

Ihmisellä voi olla ongelmia jumalasuh-

teessa, ihmissuhteissa, työelämässä ja 

suhteessa omaan itseensä. 

Sensorimotorinen psykoterapia käyt-

tää sekä ”huipulta alas” että ”alhaalta 

ylös” -menetelmää. Ottamalla lähtö-

kohdaksi asiakkaan kehoaistimukset tai 

liikkeet (sensorimotorinen) ja auttamal-

la häntä tiedostamaan ja työstämään 

niitä voidaan vaikuttaa myös tunteisiin 

(emootio) sekä ajatuksiin (kognitio). 

Muutos syntyy uudesta kokemuksesta, 

”alhaalta ylös” eikä ymmärryksen kautta 

”huipulta alas”. Terapiatilanteessa tera-

Terapia Bona Vida

Yhteystiedot:
Ritva Nikkilä,
sielunhoitoterapeutti,
perushoitaja, mediadora
intercultural
Puh. +34-971-202123,
         +34-625-056116

Rauli Nikkilä,
kristillinen- ja sosiaalinen työ
Mallorcalla suomalaistenparissa
Puh. +34-667-654396

www.terapiabonavida.com
e-mail: info@terapiabonavida.com

Kohti tasapainoisempaa elämää;
tarjoaa yksilöllisiä terapiapalveluja
Espanjan lämmössä Mallorcalla

9

SIELUNHOITOTERAPIA JUHLAJULKAISU >

WWW.SUOMENSIELUNHOITOTERAPEUTIT.FI >



	�����������������������������
�����������������������������������

�	���������
����������������������������
�����������������������������
��������������������

��������	�����
��������������
�������
��������

peutti ja asiakas voivat yhdessä valita, 

millä tasolla asiaa käsitellään:

– puhumalla ajatuksista ja asiaan liit-

tyvästä tiedosta, jotta saadaan toivottu 

muutos, kognitiivinen taso, esim. tapah-

tunut onnettomuus on ohitse, nyt tilan-

ne on turvallinen ja asiakas on turvassa

– puhumalla asian herättämistä tun-

teista, emotionaalinen taso, esim. pelos-

ta tai surusta

– sanoittamalla kehon reaktioita, sen-

sorimotorinen taso, esim. käsien vapina.

Sielunhoitoterapiassa asiakasta voi-

daan auttaa tunnistamaan, miten ajatuk-

set ja tunteet vaikuttavat kehoon, kuten 

kaikki kehollinen vaikuttaa ajatteluun ja 

tunteisiin. Seuraava keskustelu on lyhyt 

esimerkki voimavarojen vahvistamises-

ta ja huomion kiinnittämisestä kehon re-

aktioihin. Esimerkkiin olen saanut apua 

sielunhoitoterapeutti Marjatta Ollikai-

selta. 

Terapeuttia kuvaa kirjain T, ja asiakas-

ta kirjain A.

Asiakas istuu tuolilla pää alaspäin, 

hartiat lysähtäneenä. T: Näen, että pää-

si on painunut alaspäin ja hartiasi ovat 

kumarassa. Mitä sinussa tapahtuu tällä 

hetkellä?

A: Olen lysähtänyt.

T: Mitä aistit kehossasi?

A: Jalat ovat raskaat ja kädet painavat jal-

koja.

T: Jalat saavat tuntua raskailta ja kädet 

painaa reisiä vasten. Kiinnitä huomiosi niihin 

hyväksyvästi. Mitä aistit?

A: Hengittäminen tuntuu työläältä.

T: Kun pysyttelet näissä tuntemuksissa, 

nouseeko jokin tunne pintaan?

A: Yksinäisyys.

T: Tuleeko mieleesi jokin ajatus tai mieliku-

va? 

A: Yksin on kurja olla.

T: Onko jokin liike, jota haluaisit kokeilla? 

Voisit esimerkiksi kokeilla, mikä vaikutus se-

län suoristamisella on hengitykseen. (A suo-

ristaa selkänsä)

T: Mitä sinussa tapahtuu kun selkäsi suo-

ristuu?

A: Hengittäminen on helpompaa, kädet 

menevät näin. (A siirtää kädet uuteen asen-

toon)

T: Mitä ajatuksia mieleesi tulee?

A: Näin on mukavampi olla kuin lysähtä-

neenä. Voin katsella ympärilleni.

T: Katsele ympärillesi. Mitä kehossasi ta-

pahtuu, kun kääntelet päätäsi?

A: Jalat haluaisivat lähteä liikkeelle.

T: Tunne se liike ja lähde tekemään sen mu-

kaan. Huomioi, mitä tunteita sinussa nousee, 

kun liikut.

A: Minä tunnen iloa liikkumisesta. Kädet-

kin haluaisivat liikkua.

T: Anna niiden liikkua. Tunne jalkasi ja kä-

tesi ja jatka liikettä. Mitä koet kehossasi juuri 

nyt?

A: Iloa, keveyttä, minä tanssin.

T: Pysy siinä tunteessa, anna sen olla ke-

hossasi ja jatka liikettä.

T: Sanoita yhdellä lauseella, mitä ajattelet 

tällä hetkellä.

A: Tämä on mukavaa, näin voisin jatkaa.

T: Voitko muotoilla ajatuksen minä-muo-

toon, niin että lause alkaa minä-sanalla.

A: Minun on hyvä olla ja tunnen keveyttä.

T: Sinä tunnet keveyttä?

A: Minun on kevyt olla.

T: Toista lausettasi ääneen, jatka liikettä ja 

anna sen tunteen olla koko kehossasi.

Jumala on luonut ihmisen; kehon, 

tunteet ja ajatukset. Tasapainoiseen 

elämään tarvitsemme kaikkia kolmea 

osa-aluetta ja toimivaa yhteyttä niiden 

välillä. Löytöretkeily yhdessä toistemme 

ja Jumalan kanssa auttaa löytämään ja 

vahvistamaan yhteyttä näiden osa-aluei-

den välillä. ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi 

kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet 

loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.”     

1 Ms. 1:27

SyBeem
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Lähde: Pat Odgen, Kekuni Minton 

& Clare Pain. 2009. Trauma ja keho 

– sensorimotorinen psykoterapia. 
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Marjatta Ollikainen 
sielunhoitoterapeutti, sh, th

Jyväskylä

p.050 377 0167
www.helmimaria.net

Etsitkö kristittyä terapeuttia?

Askeleita matkalla 
eheäksi, eläväksi, 
intohimoiseksi!
Niin kuin kasvosi heijastuvat lähteestä

niin ihmisen sydän toisesta ihmisestä.

Katson sinua tänään kuin vierasta.

Uteliaana kuin paluumuuttaja

kaukaisilta mailta saapunutta

kaipaus kadonneena kauan sitten.

Vieraus minussa totena 

sinussa todentuneena.

Kuoliko rakkaus

vai etkö mahtunut rajoihini?

Murtauduit väkisin ahtaalta avaralle

haastaen minut katsomaan tyhjyyttäni

onttoa olemattomuuttani

olemiseksi luultua.

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen.

Jumalan kuvaksi, mieheksi ja naiseksi 

Hän loi heidät.

Kuva on aina heijastus konkreettisesta. 

Rajatusta ja rajallisesta.

Jumalan kuva minussa heijastamassa

lihaksi tullutta Kristusta.

Olenko kotonani minussa

tässä menneen, nykyisen ja tulevan 

kohtaamispaikassa

ruumiissani?

Vai olenko itseltäni kadoksissa?

Jos olen hyljännyt ruumiini

kuinka voisin omistaa elämän Sinun 

ruumiissani?

Ja vaikka siis antaisin ruumiini poltettavaksi

mitä se minua hyödyttäisi.

Rakkauden etsiminen

kumppanin kaipaaminen

- pakahduttavuudessaan pelottavaa.

Etsinkö silloin sinua vai eilistä päivää?

Etsinkö sinua 

vai sinusta kadonnutta minua?

Löysinkö sinut vai täydensinkö minut?

Sinun kanssasi tunsin itseni kokonaiseksi.

Löysi haluni, tahtoni tavoittaa kuu ja tähdet.

Minunko haluni 

vai minä sinun halussasi yhteen kietoutuneena?

Minuuteni vajaudessa 

sinäkö täydennät minua?

Ihmisen mieli on ihmeellinen:

Usko ei asu samassa osassa  minua 

kuin oikeassa oleminen.

Usko ei ole tietämistä.

Se on salatun löytämistä 

Jumalan tuntemista.

Usko synnyttää elämän ja

Jumala synnyttää uskon.

Usko on lujaa luottamusta

siihen mitä toivotaan

ojentautumista sen mukaan 

mikä ei näy.

Käsittämättömän lahja

Todellisen ihmeteko.

Uskaltaudummeko uskossa 

katsomaan toisiamme  tyhjyyksis-

tämme?

Valitsemmeko ihmetellä uskoa vai 

uskoa Ihmettä?

Tarja Vilppola
Kirjoittaja on rajallisuutensa 
siunauksen löytämisen myötä 
intiimiydelle ja intohimolle syt-
tynyt RE-sielunhoitoterapeutti 
ja seksuaaliterapeutti.

   >>
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Askeleita matkalla eheäksi, 
eläväksi, intohimoiseksi!

Minää ei ole ilman sinää.

Minä synnyn vasta suhteessa toiseen. 

Kun löydän rajani, löydän minäni. 

Vasta itsessäni olen kosketuksissa rajoihini ja rajallisuuteeni.

Tästä alan ja tähän lopun.

Aitona ja ainutkertaisena.

Ja sitten, kun minä olen oleva

Ruumiini, Sieluni ja Henki minussa ovat yhtä.

Henki itse todistaa minun kanssani: 

Olen Jumalan lapsi.

Olen ollut satoja kertoja läsnä elämän syntyessä.  

Rohkaissut synnyttäjää rauhaan 

hänen hetkensä lähestyessä

kuuntelemaan kehoaan ja avautumaan ihmeelle 

lepäämään ja luottamaan voimaan, joka on itse elämässä

keräämään voimia synnytystä varten. 

Ja nyt minä olen itse tässä 

tutun ja samalla aivan tuntemattoman edessä 

kivun ja kauhistuksen vapisuttaessa koko ruumistani. 

Levälläni. 

Paljaana. 

Yksin. 

Portilla, jolla kukaan ei voi ottaa tätä askelta puolestani. 

Kuin Pietari astumassa veden päälle - 

askel joka tuli mullistamaan kaiken. 

Sinä suojaat minua paljaudessani: 

Ylimääräiset ulos synnytyshuoneesta. 

Nyt keskitytään vain olennaiseen. 

Hetki on koittanut. 

Elämän syntymisen paine lähes hajottaa minut. 

Äänet loittonevat. 

Vain minä ja tämä kipu minussa. 

Elämän paino ja äärimmäinen venytys. 

Minä en enää ole hallinnut tätä pitkään aikaan

Sinun on valta. 

Aistini tarkentuvat kirkkaiksi. 

Valoja himmennetään ja huoneessa on rauha. 

Kuulen äänesi: 

”Et ole yksin. Kuuntele kehoasi. 

Tunne elämän paino itsessäsi. 

Älä pistä enää vastaan. 

Rentoudu. 

Älä pelkää.”

Minun on jano. Joku antaa vettä. 

”Muista hengittää. Silmät auki. 

Katso eteesi. Säilytä suunta. 

Työ on jo melkein tehty.

Enää yksi työntö ja olet ylitse kivun. 

Ole rohkea. Uskalla. Nyt!” 

Ja hetken näen väliverhon toiselle puolelle vielä tässä

hillittömässä tukaluudessa. 

Käsittämätön kipu ja samalla täyteys. 

Kirkkaus. Läsnäolo. Aamu.  

Ja yhden huikaisevan hetken maa ja taivas koskettavat toisiaan

aika ja ajattomuus ovat samassa hetkessä läsnä. 

Luoja ja luotu rikkumattomasti yhtä. 

Elämä ja kuolema. 

Tässä ja nyt.

Tähtien säkenöinti minussa pakottaa ponnistamaan 

Sinun äänesi rauhallisuus kutsuu kuuntelemaan: 

”Malta hetki. Älä työnnä yhtään. Huokaa. 

Noin. Anna lantiosi rentoutua. Avaa, anna tilaa. Et repeä, 

minä tuen sinua. 

Vielä ihan pieni hetki. 

Nyt. 

Ojenna kätesi, voit jo koskettaa syntyvää elämää!” 

Ja minä tunnen, kuinka elämä liukuu lävitseni. 

Ei viereltä katsoen eikä minua millään muotoa ohittaen 

vaan minut läpäisten ja jokaista soluani koskettaen. 

Äärimmilleen venyttäen, vallaten täysin. 

Avaten minut kokonaan uudelle. 

Sen murtautuminen on jo käsin koskettavana. 

Minä näen. 

Minä tunnen. 

Minä elän. 

Minä olen tässä. 

Synnyttämässä ja syntyvänä. 

Kokonaan uutena.



Kuka voisi itsestään käsin lähestyä Jumalaa? 

Ovi on auki kuin ylösnousemuksen aamuna.

Olen astunut elämään hiljaisuudesta. 

Aamun utu on raikas ja täyteläinen

täynnä Jumalan läsnäoloa ja rikkumatonta rauhaa. 

Hiljaisuudessa alkaa kuulua hentoa laulua. 

Se koskettaa ihoani hellästi kuin lastaan sanoillaan

 ja katseellaan hellivä äiti. 

Auringon nousun cresendo 

alkaa soittaa minussa sinfoniaansa. 

Ruumiini saa uuden muodon. 

Toukan kotelo, ahtaaksi käynyt ei voita minua enää. 

Jumalan tuuli puhaltaa hellästi. 

Levitän siipeni ja antaudun Sinun puhalluksesi varaan.

Olen aivan Hänen varassaan. 

Keveästi. Herkästi. 

Kuulaan kirkkauden hehkussa

ainutlaatuisena

armosta. 

Tanssin itseni olevaksi

kurottaudun kosketukseesi

kaipaus minussa kaikupohjana

intohimon ikävä innoittajana

tietona jostain suuremmasta.

Kutsuttuna yhteiseen liikkeeseen.

Kuin kahden rakastetun

nautinto

intohimo

kahden erillisen ykseys 

aistien yhteen sulautuessa

täydellisessä jakamisessa.

Ja kirkkaus jälleen läsnä 

Käsittämättömän armotekona

intohimoisen Jumalan lahjana

liittomme siunauksena

täysin ehyenä rakkautena.

Vain me kaksi

sinä ja minä

jakamassa kaikkia maanpäällisiä 

taivaita

Jumalan tanssia 

rajatonta luovuutta.

Enkä enää tarvitse sinua 

täyttämään tyhjyyttäni

vaan jakamaan täyteyteni

kanssasi yhtenä 

yllätettynä yltäkylläisyydellä.

Minä olen se, joka minä olen.

Elävän Jumalan kuva.

Läsnä oleva.

Kotona kehossani

itsessäni elävänä

leväten minussa

kokonainen

koko nainen.

Kun löydän kotini minussa

voin olla, elää ja liikkua Hänessä,

olla kotonani Kristuksen ruumiissa

seurakunnassa.

Kutsumustäyteydestä kylläisenä

kantaa itsessäni Jumalan kirkkautta

olla kuiskauksensa kaikupohjana

uusi luomus Kristuksessa

osana suurta salaisuutta.

Vielä katsomme kuin kuvastimesta

mutta kerran kasvoista kasvoihin.
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Sue Gerhardt on englantilai-

nen psykoterapeutti ja tutkija, 

joka on hoitanut sekä aikuisia 

että vanhempia ja heidän vauvojaan.  Hän 

on ollut mukana perustamassa Oxfordin 

vanhempi-lapsi -projektia, joka tarjoaa 

psykoterapeuttista apua vanhemmille 

ja heidän pienille lapsilleen. Gerhardtin 

alkuperäinen koulutus on psykoanalyyt-

tinen, mutta hän on opiskellut laajasti 

vanhempien ja lasten varhaista vuoro-

vaikutusta ja kiintymyssuhteita sekä nii-

den merkitystä lapsen neuropsykologi-

selle kehitykselle. Hän kuvaa kirjassaan 

vakuuttavasti varhaisten kokemusten 

merkitystä ja merkittävyyttä ihmisen 

psyykkiselle hyvinvoinnille avaamalla 

seikkaperäisesti myös kehityksen bio-

logista puolta, hermoston ja stressin-

säätelyn kehitystä. Gerhardt edustaa 

uutta ajattelutapaa, joka on saavuttanut 

jalansijaa useilla eri tieteenaloilla, ja jota 

kutsutaan vaihtelevasti systeemiseksi, 

ekologiseksi, kyberneettiseksi tai holisti-

seksi eli kokonaisvaltaiseksi.  

Yhdistämällä kokemuksensa aikuisten 

parissa tekemästään työstä ja uuden 

tutkimustiedon lapsen varhaisesta ke-

hityksestä hän kuvailee myös tapaus-

kertomusten avulla niitä kehityspolkuja, 

joiden hän arvioi olevan aikuisten erilais-

ten mielenterveysongelmien pohjana.  

Aikuisen kokemat ongelmat ja oireet 

saavat näin monia selityksiä varhaisten 

kokemusten pohjalta muotoutuneiden 

säätelymekanismien puutteellisesta tai 

vääristyneestä toiminnasta.

Johdannossa  Gerhardt esittelee 

oman ajattelunsa kehittymistä ja siihen 

vaikuttaneita tutkijoita, tutkimustulok-

sia ja ideoita. Kirjan näkökulma ei perus-

tu mihinkään yksittäiseen tieteelliseen 

läpimurtoon, vaan neurotieteen, psy-

kologian, psykoanalyysin ja biokemian 

alueen viimeaikaisen tiedon yhteisvai-

kutukseen, jossa pyritään sisäistämään 

tieteellinen tieto ihmisen tunne-elämän 

ymmärtämisen perustaksi. Kirja pai-

nottaa ja kuvailee vakuuttavasti ihmi-

sen elämän ensimmäisten kokemusten, 

sikiöajan ja kahden ensimmäisen elin-

vuoden, perustavaa merkitystä ihmisen 

psyykkiselle ja fyysisellekin hyvinvoinnil-

le koko elämän ajaksi. Tässä varhaisessa 

vaiheessa muotoutuvat ihmisen ”sosiaa-

liset aivot”, yksilön tunne-elämän tyyli ja 

tunneperäiset voimavarat, jotka luovat 

pohjan myös kognitiiviselle kehitykselle. 

Kirjan ensimmäisessä osassa Gerhar-

dt kuvaa sosiaalisten aivojen kehitystä, 

joka on riippuvainen vauvan saamasta 

varhaisesta hoivasta (kokemuksista riip-

puvainen kehitys). Myös ihmisyksilön 

stressinhallintamekanismit, hermoston 

välittäjäainejärjestelmät ja vastuskyky 

muotoutuvat yhteydessä varhaisiin ko-

kemuksiin.  Jos kehitys ei ole suotuisaa, 

luodaan perustaa myöhemmille sosiaali-

sille ja tunnepohjaisille vaikeuksille.

Kirjan toinen osa tarkastelee erityisiä 

varhaisia kehityspolkuja, jotka saattavat 

johtaa syömishäiriöihin, psykosomaat-

tiseen sairastamiseen, riippuvuuksiin, 

persoonallisuushäiriöihin tai masennuk-

seen. Gerhardt yhdistelee ja popularisoi 

melko rohkeasti negatiivisten varhaisten 

kokemusten ja niiden pohjalta muotou-

tuneiden säätelyongelmien vaikutuksia 

erilaisissa aikuisiän mielenterveysongel-

missa. Tämän osan monet tapauskerto-

mukset elävöittävät teoreettista tekstiä.

Kirjaesittely      

Sue Gerhardtin 

kirjasta                    

RAKKAUS       
RATKAISEE 
-VArhaisen     

vuorovaikutuksen 

merkitys aivojen 

kehittymiselle

EDITA, Persona grata -sarja, 2007

>
Elvi Maarni: Äiti ja lapsi
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Kolmas osa on otsikoitu: Liian paljon 
tietoa, liian vähän ratkaisuja. Gerhardt 
tuo esiin sen valitettavan tosiasian, että 
runsaasta tutkimustiedosta huolimat-
ta aikuisten auttaminen psyykkisissä 
ongelmissa tuottaa usein melko vaati-
mattomia tuloksia. Hän ei näe aikuisen 
auttamista erilaisten psykoterapioiden 
keinoin toivottomana, mutta kylläkin 
vaivalloisena tehtävänä. Hän painottaa 
ongelmien ennaltaehkäisyn merkitystä. 
Vanhempien ja vauvojen välisten suh-
teiden parantaminen on huomattavasti 
helpompaa, nopeampaa ja kustannus-
tehokkaampaa kuin toteuttaa aikuisten 
terapioita. Lisäksi varhainen auttaminen 
säästää koko perhettä suurelta määräl-
tä inhimillistä kärsimystä, jota huonosta 
vuorovaikutuksesta ja heikosta tunne-
säätelystä seuraa.

Gerhardt antaa lyhyessä kolmannessa 
luvussa kuitenkin myös arvokasta tietoa 
siitä, mitä hän alkuluvuissa esitetyn poh-
jalta pitää oleellisena aikuisen asiakkaan 
hoidossa. Hän painottaa, että aikuinen 
tarvitsee aivan samoin kuin vauvakin 
turvallisen kannattelun, tunnesäätelyn 
ja rikkoutuneen yhteyden korjautumi-
sen (korvaavia) kokemuksia terapiassa. 
Koska aikuisen aivojen hermoverkot 
ovat jo varsin vakiintuneet, niiden muut-
tuminen vaatii kuitenkin uudenlaisten 
kokemusten ja ajatusmallien toistumista 
ja vahvistamista, jotta muutos olisi py-
syvä. Gerhardtin mukaan turvattomat 
kiintymysmallit johtavat ihmisen eri ta-
voin puolustusasemiin, ja tämä defensii-
visyys estää vapaan tunteiden virtauk-
sen ihmisen elimistössä ja myös ihmisten 
välillä. Eheytymistä tapahtuu aina, kun 
tunteiden kulun tukkeutumia tai tulvia 
saadaan poistetuksi. 

Gerhardt haastaa kirjan lopussa poliit-
tisia päättäjiä tukemaan perheitä kasva-

tustehtävässään sen sijaan, että etsitään 
vain kansantaloutta lyhyellä tähtäimellä 
edistäviä ratkaisuja.

KOMMENTIT KIRJASTA

Vaikka tämä kirja ei ole lähtökohdiltaan 
kristillinen, se on pääosin erittäin hyvin 
”yhteensopiva” kristillisen ihmiskuvan 
ja raamatullisen näkemyksen kanssa. 
Gerhardt tuo esiin nykytieteen löytä-
mänä sen raamatullisen perustotuuden, 
että rakkaus on terveen elämän perus-
ta. (Ef. 3:17). Raamatun totuus on myös 
se kirjan kuvaama kehityskulku, että 
perisynti ja vanhempien rikkomukset 
tuottavat ongelmia lapsille monta suku-
polvea eteenpäin. Meillä kristittyinä ja 
erityisesti sielunhoitoterapeutteina on 
kerrottavana hyvä uutinen siitä, mistä 
saada apua huonon sukupolvien ketjun 
katkaisemiseen. Jeesuksen tuoma armo 
ja sovitus ihmisen ja Jumalan välille on 
pohjana ja esimerkkinä jatkuvalle rik-
koutuneiden suhteiden korjaamiselle, 
jota Gerhardt korostaa onnistuneen 
terapian yhtenä edellytyksenä. Koska 
ihmisen psyyken paraneminen on vaikea 
tehtävä, siihen tarvitaan avuksi Voima 
ihmisen yläpuolelta, jolta saada toivoa ja 
voimaa muutokseen (Ef. 1:17- 19). Ger-
hardt tuo esiin myös sen huutavan puut-
teen yhteiskunnassamme, että äideillä 
(ja isillä) ei ole riittävästi tukihenkilöitä ja 
tukea antavia yhteisöjä, joita he kipeäs-
ti tarvitsisivat kyetäkseen antamaan 
lapsilleen riittävän rakkauden ja turvan. 
Myös tähän tarpeeseen meidän tulisi 
kristittyinä pyrkiä vastaamaan sekä hen-
kilökohtaisella että hengellisten yhteisö-
jen ja yhteiskunnan tasolla.

Kirjan käännöksessä on pieniä puut-
teita, jotka saattavat häiritä ihmisen 
fysiologiaa ja kiintymyssuhteita hyvin 
tuntevaa lukijaa ja hämmentää sellaista, 

jolle kenttä ei ole niin tuttu. Välittäjäai-
neet ja hormonit adrenaliini ja norad-
renaliini on kirjassa käännetty suoraan 
englanninkielisistä sanoista (epineph-
rine, norepinephrine) epinefriiniksi ja 
norepinefriiniksi, jotka ovat vanhahtavia 
käännöksiä. Sivulla 94 Korkea kortiso-
litaso -kappaleen alussa puhutaan vält-
televästä kiintymysmallista, mutta siinä 
kuvataan selvästi ristiriitaista (tai vas-
tustavaa) kiintymysmallia.

Suosittelen kirjaa kaikille lasten kans-
sa tai aikuisten psyykkisen hyvinvoinnin 
parissa työskenteleville, myös tavallisille 
vanhemmille sekä poliittisille vaikutta-
jille, jotka tekevät perhettä tai tervey-
den- ja sairaanhoitoa koskevia päätök-
siä . Ns. tavallisen lukijan silmissä kirjan 
”hippokampukset ja dorsolateraaliset 
korteksit” saattavat kyllä tanssia kissan-
polkkaa, mutta itse asiain olemus eli var-
haisen rakkauden ja turvan kokemusten 
merkittävyys tulee kyllä kaikille selväksi!

Sielunhoitoterapeutti, MMM 

Leena Junnila

Elvi Maarni: Äiti ja lapsi
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Aune Flinck, TtT, dosentti

MONIMUOTOINEN PERHE- 
JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta 

on monimuotoista. Väkivalta 

kohdistuu naisiin, miehiin, ai-

kuisiin, lapsiin ja vanhuksiin.   

Väkivallan kokijat, tekijät, näkijät ja vä-

kivallan ilmapiirissä elävät eivät mahdu 

tiettyihin kategorioihin. Heidän taus-

tansa, elämäntilanteensa sekä väkivallan 

ilmenemismuodot ja syyt ovat erilaisia. 

Myös ihmisten kokemuksilleen antamat 

merkitykset vaihtelevat.  Perhe- ja lähi-

suhdeväkivallan ehkäiseminen, pysäyt-

täminen ja ihmisten auttaminen edel-

lyttävät väkivallan monimuotoisuuden, 

erilaisten väkivaltaa synnyttävien, sille 

altistavien ja sitä ylläpitävien seikkojen 

tuntemista, tunnistamista ja niihin vai-

kuttamista. Väkivalta koskettaa aina 

koko perhettä ja lähiyhteisöä - niin ko-

kijat, tekijät kuin näkijätkin tarvitsevat 

apua.

VÄKIVALLAN SELITYSMALLIT

Ihmisten ja perheiden auttamista ovat 

näihin saakka vaikeuttaneet näkemyse-

rot siitä, millainen ongelma väkivalta on, 

mistä se johtuu ja mihin auttamisessa tu-

lisi keskittyä.  Perhe- ja lähisuhdeväkival-

taa on selitetty sosiaalisena, juridisena 

ja sukupuolten epätasa-arvosta synty-

vänä ongelmana.  Laaja tutkimusnäyttö 

ei kuitenkaan anna tukea näin rajatuille 

väkivallan selitysmalleille. Väkivallan 

taustatekijöiden tarkastelussa tulee ot-

taa huomioon myös geneettiset, biologi-

set, syntymäperheeseen, raskauteen ja 

synnytykseen liittyvät tekijät, traumaat-

tiset elämän tapahtumat, yksilölliset ja 

persoonallisuuden kehitykseen liittyvät 

tekijät. Väkivallan taustalla voi olla myös 

yhteiskunnallisia, taloudellisia, moraa-

lisia sekä ihmissuhteisiin, aikakauteen 

ja historiaan liittyviä tekijöitä.  Väkival-

taan kietoutuu aina runsaasti moraali-

sia, eettisiä, kulttuurisia, uskonnollisia, 

sukupuoleen ja lähisuhteen vuorovai-

kutukseen liittyviä näkökohtia. Proble-

matiikkaan liittyvät myös ihmisen ole-

massaolon ja ihmisarvon oikeus, perhe-, 

avioliitto- ja ihmiskäsitykset, läheisen 

ihmissuhteen sitoumukset ja vastuut, 

seksuaalimoraali ja ihmisten välinen ta-

sa-arvo.  Kun erilaiset väkivallan taus-

talla olevat tekijät, erilaiset ilmentymät, 

selitysmallit, asiayhteydet sekä ihmisten 

omat kokemukset otetaan huomioon, 

tarvitaan laajaa eri tieteenalojen, lähes-

tymistapojen ja ammattien osaamista 

yhdistäviä auttamismenetelmiä.

KOHTI KOKONAISVALTAISTA 
AUTTAMISTA

Auttamisessa ratkaisee myös se, mil-

lainen ihmiskäsitys työtä ohjaa. Näihin 

saakka uhrien, tekijöiden ja kokijoiden 

auttaminen kokonaisvaltaisesta ihmis-

käsityksestä käsin, joka ottaa huomioon 

ihmisen henkis-sielullis-ruumiillisena, 

hengellisenä ja sosiaalisena olentona, 

on jäänyt vähälle huomiolle. Väkivallan 

kokijoiden, tekijöiden ja näkijöiden aut-

tamista tulisi rakentaa kokonaisvaltai-

selle ihmiskäsitykselle. On tärkeää ottaa 

huomioon niin kokijoiden, tekijöiden 

kuin väkivallan ilmapiirissä elävien ja 

väkivallan näkijöiden kertomukset, rea-

gointitavat, kokemukset ja niille annetut 

merkitykset, arvot ja uskomukset, jotka 

muovaavat heidän persoonaansa, ajat-

teluaan ja toimintaansa. Väkivaltaa ei tu-

lisi myöskään kategorisoida ja tarkastel-

la vain äärimmäisen vakavan väkivallan, 

vain fyysisen väkivallan tai jonkun tietyn 

väestöryhmän näkökulmasta. 

Väkivallasta kysyminen, ihmisten ko-

kemusten ja merkitysten kuuleminen 

ja kunnioittava vuoropuhelu antavat 

autettavalle luvan puhua väkivallasta ja 

auttajalle mahdollisuuden ratkaisukei-

nojen pohdintaan yhdessä yksilöiden 

ja perheiden  kanssa. Työskentelyssä 

yhtenä tavoitteena tulisi olla väkivallan 

ennaltaehkäisy varhaisessa vaiheessa. 

Itsetuntemus-, vuorovaikutus- ja risti-

riitojen ratkaisutaitojen opettamisella 

voi olla ratkaiseva merkitys. On myös 

ehkäistävä lasten joutuminen sijaiskär-

sijöiksi ja vanhempien välisen väkivallan 

välikappaleiksi. Usein vanhemmat eivät 

tunnista väkivallan ilmapiirissä elävän 

lapsen kokemusmaailmaa. Lapselle vä-

NLYDOWD�VHXUDXNVLQHHQ�RQ�DLQD�NDWDVWURĆ��

jonka keskellä hän ei kykene aktiiviseen 

avun hakemiseen. Varhaisessa puuttu-

misessa ratkaisevaa on auttajien roh-

keus ja kyky ottaa vaikeitakin asioita 

puheeksi.

Perhe- ja lähisuhdeväkivaltakeskus-

teluun ja päätöksentekoon tulisi tuoda 

mukaan ihmissuhteita vahvistava mo-

raalinen ja eettinen ulottuvuus nykyistä 

selkeämmin. Moraalin murentuminen 

haavoittaa, loukkaa ja vahingoittaa mi-

nuutta ja ihmissuhteita. Yksilöllisyyden 

korostamisessa on vaarana se, että ”mi-

nun hyvä” voidaan tulkita oikeudeksi 

loukata toista huolimatta siitä, että se 

tuottaa hänelle kärsimystä. Moraalisten 

arvojen kirkastaminen ihmissuhteissa 

voisi mahdollistaa uudenlaisen vuoro-

vaikutuskulttuurin ja yhteisen hyvän ra-

kentamisen.  

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta 
– auttamisen näkökulmia
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Ihmisen moraalista vastuuta tekemis-

tään valinnoista ei tule ohittaa. Vastuun 

ottamisen ihmissuhteissa tulee tapahtua 

ensisijaisesti henkilökohtaisella tasolla. 

Syyllisyyteen ja katumukseen liittyvien 

PRUDDOLĆORVRĆVWHQ� YLYDKWHLGHQ� WXQQLV-

taminen on olennaista niin kokijoiden, 

tekijöiden kuin näkijöidenkin auttami-

sen ja eheytymisen kannalta. Kristillisen 

ripin ja sielunhoidon mahdollisuuksia 

tulisi käyttää nykyistä laajemmin osana 

väkivaltatyötä, esimerkiksi epäonnis-

tumisen, syyllisyyden, katumuksen ja 

häpeän käsittelemisessä. Vastuuta poh-

dittaessa on tärkeää tunnistaa myös 

väärä syyllisyys, oman olemassaolon 

tuomitseminen ja haavoittuneisuus ja 

niistä syntyvät väkivaltaiset toiminta-

mallit.  Syyllisyyden käsitteleminen ei 

poista vastuun kantamista loukatusta 

lähimmäisestä eikä tee tyhjäksi juridis-

ta vastuuta. Syyllisyyden kiertäminen 

ja kieltäminen sen sijaan voi johtaa mo-

raalisten kysymysten ja kannanottojen 

välttelyyn sekä eettisten ja moraalisten 

pohdintojen ohittamiseen. Yksilöllisten 

merkitysten maailmassa hyvä ja paha, 

syyttömyys ja syyllisyys, eivät useinkaan 

asetu ulkoapäin annetulle koordinaatis-

tolle. Väkivaltaisen suhteen osapuolilla 

tulisikin olla tarvittaessa mahdollisuus 

oman syyllisyyden kohtaamiseen ja kä-

sittelyyn. Väkivaltatyössä voisi avautua 

uusia näkökulmia, jos väkivalta nähtäi-

siin myös moraalisena, henkilökohtai-

sena ja ihmissuhteen ongelmana, johon 

liittyy eettisesti tuomittavia ja syyllisyyt-

tä synnyttäviä elementtejä, joita voidaan 

kuitenkin korjata ja joista on mahdollista 

eheytyä ja vapautua. 
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Ulkopuoliset, autoritaariset väliintulot 

ja vakioratkaisujen, kuten eroamisen 

tai lähestymiskiellon tarjoaminen, saat-

tavat ylläpitää väkivaltaa. Auttamisen 

yksinomaisena tavoitteena ei saa olla 

ihmisten ja perheiden erottaminen, sillä 

väkivallan taustalla olevat aikaisemmat 

hylkäämisen kokemukset voivat lisätä 

väkivallan mahdollisuutta erotilanteis-

sa. Väkivaltatyössä tulisi kehittää erolle 

vaihtoehtoisia, perhettä tukevia ratkai-

suja. On myös tilanteita, joissa eroon 

päätyneiden tukeminen päätöksessään 

on ainoa inhimillinen ja kristillinen teko. 

Kristilliseen ihmiskäsitykseen nojaavia 

perhepalveluita ja sielunhoidollista tu-

kea tulisi olla nykyistä laajemmin tarjolla. 

Kaikki parisuhteen ongelmat eivät ole 

anteeksiantamisella ratkaistavissa ole-

via synti- ja syyllisyysongelmia, mutta 

anteeksiantamuksen, armon ja sovinnon 

mahdollisuutta tulisi kuitenkin pitää tar-

jolla osapuolten eheytymistä tukevassa 

työskentelyssä.  Jos suhteen jatkamisen 

edellytyksiä ei ole, tulisi osapuolia auttaa 

sovinnolliseen eroon sekä ihmissuhteen 

epäonnistumisen ja väkivaltakokemus-

ten käsittelyyn. Eroon päätyneille puo-

lisoille ja perheille tulee tarjota erityis-

tukea ja kehittää kaikkien osapuolten ja 

perheen eheytymistä ja selviytymistä 

tukevia palveluita. 

Väkivaltatyössä tulisi vahvistaa lähiyh-

teisön voimavaroja, osallisuutta ja tukea. 

Lähiyhteisöön kuuluvat myös kristilli-

set yhteisöt, jotka voivat olla armollisia 

rauhantekijöitä ja toivontuottajia niille 

ihmissuhteessaan epäonnistuneille, jot-

ka arvostelun ja syytösten pelossa eivät 

uskalla kertoa ongelmistaan. Kristillisten 

yhteisöjen tulisi tarjota ennaltaehkäise-

vää, kristillisen ihmis- ja perhekäsityk-

sen mukaista tukea, jossa huomioidaan 

perhe- ja seksuaalieettiset näkökulmat. 

Tässä tehtävässä sielunhoitoterapeutit 

voivat olla täydentämässä muita palve-

luita. Tarvitaan empaattisia, ei-tuomitse-

via ja ei-mekanistisia työskentelytapoja. 

Tarvitsemme myös uskoa ja rohkaisua 

siihen mahdollisuuteen, että väkivaltai-

nenkin ihmissuhde voi korjautua ja väki-

vallan kokemuksista voi selviytyä. 

Kirjallisuus

Flinck A. 2006. Parisuhdeväkivalta 

naisen ja miehen kokemana. Rikottu 

lemmenmarja. Akateeminen väitöskirja. 

Tampereen yliopistopaino. Tampere.

Johnson M.P. & Ferraro K. J. 2000. 

Research on domestic violence in the 

1990s: Making distinstions.Journal of 

Marriage and Family. 62: 948–962.

Langhinrishen-Rohling J. 2005. Top 

���JUHDWHVW�êKLWVë�DQG�LPSRUWDQW�ĆQGLQJV�

and future directions for intimate part-

ner violence research. Journal of Inter-

personal Violence 20:108–118.



”Oletko uskossa?” kysyy poti-
las vastaanoton aluksi.
Potilaan kysymys on vaikean 
pysäyttävä, kun sen kuulee 

ensimmäisen kerran. Mitä siihen vas-
taisi? Milloin on uskossa? Riittääkö, että 
uskoo Jumalaan tai johonkin itseään 
Korkeampaan Voimaan? Pitääkö kuulua 
kirkkoon? Pitääkö tunnustaa Jeesus Ju-
malan Pojaksi? Pitääkö käydä kirkossa? 
Riittääkö, että maksaa kirkollisveroa? 
Pitääkö uskoa Raamattu kirjaimellises-
ti todeksi? Riittääkö, että ristii kädet 
usein ja lukee iltarukouksen? Mihin seu-
rakuntaan saa kuulua? Mitä jos pitää 
ei-kristillisten uskontokuntien ajatuksia 
oikeanlaisina? Entä  jos  on  löytävinään 
Koraanista lauseita, jotka kertovat rau-
hallisesta yhteiselosta kristittyjen kans-
sa? Saako epäillä omaa uskoaan?

Raamatussa taidetaan sanoa, että he-
delmistään puu tunnetaan.

”Kyllä, olen uskossa!” voin nykyisin 
vastata potilaalle. Olen ortodoksikään-
nynnäinen. 

Uusimmat aivotutkimukset paljasta-
vat hyvin selkeästi, että ihmisen aivot 
tarvitsevat Jumalaa ja uskontoa sekä 
hengellisyyttä.

Uskonto on oopiumia kansalle, julis-
ti Karl Marx. Itseään intellektuelleiksi 
kutsuvat ovat koettaneet vakuutella it-

selleen, että uskomisessa Jumalaan on 
kyse jostain alemmasta älyllisestä ajat-
telusta. Älykkö, joka kertoo uskovansa 
Jumalaan, herättää varmasti epäilyksiä 
omasta älykkyydestään. 

JUMALA, TAIVAALLINEN ISÄ/ MIES, 
JUMALAN KUVA

Professori Jukka Kemppisellä on mie-
lenkiintoinen havainto: Jos uskonnolli-
suuden tunne onkin psykologisesti tie-
dostamatonta isänkaipuuta, niin onko 
ateistien dynaamisena taustana tiedos-
tettu isättömyys? Useimmat ihmiset 
yhdistävät Jumalan isään, ennen kuin 
pohtivat suhdettaan Jumalaan syvem-
min. Taivaan isä on kuin oma isä, hyvässä 
MD�SDKDVVD��-XPDOD�SHUVRQLĆRLWXX�RPDQ�
isän kuvaksi, johon sitten suunnataan 
kaikki tabujen ja toteemien kaatoyrityk-
set. Sellainen Jumala ei enää hymyile, 
eikä ole leikillinen. 

On helppoa luetella rankaisevan Ju-
malan vääryydet ja leimata uskonto 
kaiken pahan alkujuureksi, jos ei ole kos-
kaan tuntenut, kuinka Taivaallinen Isä 
voi kannatella elämän vaikeuksissa.

Runoilija Robert Bly on kirjoittanut 
kirjan Sibling Society (Sisarusten yhteis-
kunta), jossa hän kuvaa, kuinka isän pilk-
kaaminen on ollut systemaattista viime 

vuosikymmenten ajan. Hiljaisen vähem-
mistön pilkka ja iva isyyttä kohtaan on 
riistänyt miljoonilta ihmisiltä mahdolli-
suuden kokea oman isän ja Taivaallisen 
Isän rakkautta. 

Alexander Mitcherlich, joka hoiti mie-
hiä yli 30 vuotta psykoterapeuttisesti, 
on kirjoittanut kirjan Society without 
Father (Yhteiskunta ilman Isää), jossa 
hän kuvaa miehen yhteiskunnallisen ti-
lanteen muutosta. 

Minä näen työssäni isättömiä poikia, 
jotka eivät pääse ilman isänkuvaa yhteis-
kunnassa minnekään. Kun ensimmäisen 
kerran kirjoitin isättömistä pojista 1990, 
sain niin paljon palautetta, että vasta 
myöhemmin ymmärsin, mistä olin kir-
joittanut. Mies, isä on hyvin surullinen 
ja yksinäinen. Mies yrittää löytää tiensä 
läpi maastossa, jossa ei ole lainkaan mie-
hisyyden tiekarttaa. Nuorten miesten 
pullisteleva uho oli vaihtunut epätoivok-
si, kun ei tiennyt, mihin suuntaan kehit-
tyisi. Ilman esikuvia ihmisen mieli ei voi 
olla.

Robert Bly kuvaa em. kirjassaan, kuin-
ka aikuiset ihmiset alkavat kilpailla kuin 
sisarukset, kun isää ei ole, eikä kukaan 
saa ottaa isän paikkaa. Isän paikalle 
kaupitellaan sukupuolettomia julkkik-
sia. Kun avaat television, niin keneen 
yhdistät ajatuksesi miehestä? Kuka on 
Jumalan kuvan kaltainen? Laulajatähdet, 
urheilijat? Bly kuvaa sitä, kuinka nuorille 
tulee elintärkeäksi julkisuus. Bly ennakoi 
kaikenlaisia laulu-, tanssi-, malli- ja mitä 
nyt niitä onkaan julkisia kilpailuja. 

Kun avaat television, niin kenen mie-
hen kohdalla ajatuksissasi olet nähnyt 
miehen, Jumalan kuvaksi tehdyn?  Tällä 
kysymyksellä ei ole mitään tekemistä 
naisen aseman kanssa, se kysyy miehen 
perään.  Mari-paitaa pitävä ja pikkutakis-
sa oleva psykiatri ei ole jumala kuin ehkä 
omalle viiteryhmälleen, muille hän on lä-
hinnä huvittava karikatyyri.

Robert Blyn kirjassa Iron John (suom. 
Rautahannu) puhutaan Villimiehestä, 
joka miehen täytyy löytää sisältään, jot-
ta hän voisi elää täyttä miehen elämää. 
Villimiehellä ei ole rintakarvat ajettuna, 
kuten nykyisillä miesmalleilla. Ne ovat 

IHMISEN AIVOT TARVITSEVAT 
JUMALAA JA USKONTOA

Juha Kemppinen
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kastroituja miehiä. Kun mies on kastroi-
tu, niin ei Jumalakaan voi voida hyvin. 

Jumalan ei ole pakko olla miespuoli-
nen, mutta Taivaan Isä ei voi olla nainen, 
vaikka kävisi ideologisessakin sukupuo-
lenvaihdosleikkauksessa. Eikä tämä ole 
kannanotto naispappeuteen.  Me tarvit-
semme ajatuksen Isästä, jotta voimme 
voida psykologisesti hyvin. 

SUURIN OSA MAAILMAN IHMISISTÄ 
OMAA USKONNOLLISEN 
MAAILMANKATSOMUKSEN

Uutisoinnissa luterilaisesta kirkosta 
eroavista unohtuu se tosiasia, että 85 
% maailman ihmisistä omaa uskonnol-
lisen maailmankatsomuksen, vain 15 
% ihmisistä on ateisteja, agnostikkoja 
tai ei-uskonnollisia ihmisiä. Jos julkista 
keskustelua kuuntelee, niin tulee vaiku-
telma, että uskonnollisuus olisi jotenkin 
vähenemässä.  Uskonnollisuutta ja hen-
gellisyyttä koskevassa kirjoittelussa kär-
simme vähemmistön terrorismista. Us-
konto on edelleen ihmisten pääasiallisin 
maailmanselitys. 

Uskovat ihmiset, tutkimusten mukaan, 
voivat henkisesti ja fyysisesti muita pa-
remmin, elävät pidempään. Uskonnosta 
puhuessa tuodaan esille se, että uskonto 
on aiheuttanut pahaa maailmassa. 

Uusimmassa psykiatrisessa kirjallisuu-
dessa kognitiivinen psykoterapeutti Len 
Sperry kirjoittaa kirjassaan ” Spirituality 
in Clinical Practice” miten hengellisyys 
tulisi huomioida psykoterapeutin käy-
tännön terapiatyössä. Sperry kirjoittaa, 
että hengellisyys on nousussa psykote-
rapeuttienkin koulutuksessa. 

Sperry erottelee uskonnon ja hengel-
lisyyden. Uskonto on jaettu uskomusjär-
jestelmä, oppi tai dogma, jossa on joita-
kin yhteisiä käytäntöjä, kuten rituaalit 
tai liturgia. Uskontoon liittyy yleensä 
instituutio, eli eriasteinen pakote uskoa 
tietyn perinteen mukaisesti. Hengelliset 
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haltuun tietyn systeemin mukaisesti. 

Ihmiset eivät halua enää kuulua, tai 
eivät osaa kuulua institutionaaliseen 
uskontoon, ihmisten on vaikea enää kuu-
lua tunnustukselliseen yhteisöön, niin 
että ehkä ydinperheiden hajoamisen 
jälkeinen isättömyys on osalla ihmisiä 
tiedostettuakin. Ihmiset sanovat, että 
he rukoilevat tai että he ovat hengellisiä, 
mutteivät uskonnollisia. Totteleminen 
ja alistuminen vapaaehtoisesti ovat ny-
kyihmiselle vaikeita teemoja.

Ihmisten on vaikea kuulua yhteen per-
heen hajonneiden ihmissuhteiden jäl-
keen, institutionaalisista uskonnoista on 
nyt irtaantunut ”uskonnollisesti koditto-
mia” ihmisiä. Nämä ideologisesti kodit-
tomat ihmiset yrittävät selittää itselleen 
maailmassaolemisensa.  He yrittävät 
muokata oman maailmanselityksensä 
erilaisista maailmanselityksistä, mikä on 
älyllisesti erittäin haastava tehtävä, josta 
kaikki eivät selviydy kunnialla. Kaikilla ei 
ole taitoa miettiä uskomusjärjestelmää, 
josta olisi apua arjessa.

ENÄÄ EI OLE YHTEISTÄ KIELTÄ, 
MILLÄ IHMINEN JÄSENTÄISI 
MAAILMAANSA

Hengellisyydelle on yli 300 erilaista 
määritelmää kirjallisuudessa. Hengelli-
sen vapauden nimissä ihmiset vaativat 
itselleen oikeutta selittää omat hengel-
liset kokemukset oman sanastonsa, ku-
vastonsa ja viitekehyksensä mukaisesti. 
Oma Idols-kisa, jossa toimii itse sekä 
esittäjänä että tuomarina. 

Pertti Järvinen kuvasi kirjassaan Psy-
kos och Religion (Psykoosi ja uskonto) 
kuinka ihmiset, jotka eivät ole kasvaneet 
uskonnolliseen käsitteistöön, yrittävät 
harhamaailmassaan saada apua käsit-
teistöstä, josta on ollut apua uskonnolli-
seen käsitteistöön jo varhain kasvaneel-
le.  

Tottumattomalle harhainen kokemus 
on sama kuin olla yksin humalassa täy-
sin vieraiden ihmisten ja täysin vieraan 
kielen sekä täysin vieraan kulttuurin 
keskellä.  Kokemus aiheuttaa vaikean ah-
distavan eksistentiaalisen tilanteen, joka 
voi olla niin sietämätön, että menettää 
mielensä hallinnan.  Ennen vanhaan us-
konnollisissa yhteisöissä muuttuminen 
vanhasta Aatamista uudeksi Aatamiksi 
tapahtui turvallisesti oman yhteisön kes-
kellä. Nykyään ei juurikaan ole yhteisöä, 
jossa voisi tuon transformaation, hen-
gellisen muuttumisen tehdä. Ihminen 
yrittää tehdä sen yksin.    

Psykiatrille on äärimmäisen tavallista 
tavata psyykkisesti täysin sekaisin oleva 
ihminen, joka puhuu uskonnollista sana-
salaattia. Tuolle uskonnolliselle sanasa-
laatille voi yrittää antaa samalla tavalla 
hyödyttömiä merkityksiä, kuten psyko-
dynaaminen psykiatria yritti ennen kuin 
aivotutkimus paljasti skitsofrenian ai-
vosairaudeksi.  

Minä kuulen useasti syytettävän us-
kontoa siitä, että se sotkee terveen 
ihmisen pään.  Pertti Järvinen kuvaa 
kirjassaan sitä, ettei uskontokuntiin kuu-
lumattomilla useinkaan ole mitään sopi-
vaa käsitteistöä kuvaamaan inhimillistä 
epätoivoa, jota ihminen tuntee. Psyyken-
lääkitys ei tuo lohtua inhimilliseen epä-
toivoon, mutta se tehokkaasti lopettaa 
mielensekavuuden. Eräs psykiatri ku-
vasi tilannetta palon sammuttamiseksi, 
ei palosyyn selvittämiseksi. Tulipalo on 
sammutettu, mutta ihminen ei ole vält-
tämättä saanut apua, jota tarvitsisi. Psy-
koedukaatio psykiatrisesta sairaudesta 
ei aina auta hengellistä etsijää. 

Raamattu on täynnä kuvauksia siitä, 
miten ihminen taistelee tässä maailmas-
sa tietämättä, mitä ajattelisi tai mihin 
luottaisi. Viittaukset Jumalaan voivat 
jäädä oudoiksi ja omituisiksi ihmisille, 
joille uskonnon kielikuvasto on vieras. 
Raamattua lukemalla ei voi saada it-
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seään sekaisin, ellei siihen ole jo muuten 
alttiutta. 

Suggestioille alttiit ihmiset ovat valmiit 
ostamaan jokaisen television mainosta-
man asian ja vaikkapa velkaantumaan, 
mutta en ole silti kenenkään kuullut 
syyttävän mainostajia tai mainosta. 

Pyhä Ambrosius kirjoitti 390 jKr.: ” 
Keskellä maailman agitaatioita, kirkko 
jää järkkymättömäksi, aallot eivät voi 
heiluttaa sitä. Kun kaikki sen ympärillä 
on täydellisessä kaaoksessa, se tarjoaa 
kaikille haaksirikkoutuneille tyynen 
sataman, missä he voivat etsiä turvalli-
suutta.” 

USKONTO JA HENGELLISYYS 
SUOJAAVAT ARJEN 
AHDISTUVUUTTA VASTAAN

Ihmisen aivot eivät ole varmuudella 
muuttuneet 6000 vuoteen, kenties pal-
jon pitempäänkään aikaan. Viime aikoina 
on tullut paljon tutkimuksia hengellisyy-
destä ja aivoista.  

2009 Michael Inzlicht ym. kirjoittivat 
artikkelin Neural Markers of Religious 
Conviction (Uskonnollisen vakaumuk-
sen hermostolliset merkit), jossa he kir-
joittavat ahdistuksesta ja siitä, kuinka 
uskonnollinen vakaumus toimii kuin rau-
hoittava lääke aivoissa. 

Kirjoittajat kertovat, kuinka aivot rea-
goivat ahdistuksella arkisen elämän epä-
varmuuksiin, ristiriitoihin tai virheisiin. 
Aivojen pihtipoimujen etuosa (ACC, an-
terior cingulate cortex) on ”aivojen kuo-
rikerroksen hälytinkello”, jolla on runsaat 
yhteydet eri puolille aivoja. ACC muo-
dostaa osan yleisestä käyttäytymisen 
säätelyn ja muokkaamisen järjestelmäs-
tä. ACC hälyttää, kun ihminen on aistivi-
naan epävarmuuden, ristiriidan tai tekee 
käytöksessään virheen.

ACC taas laukaisee stressihormoni-
järjestelmän (HPA-akseli), mikä käyn-
nistää adrenaliinin ja kortisolin erityk-

sen aivoissa, jotka johtavat tavallisiin 
ahdistuksessa koettuihin oireisiin: rin-
takehällä tuntuvat hengitysvaikeudet, 
tukehtumisen tunne, rintakivut tai epä-
miellyttävä tunne rinnassa, sydämenty-
kytys ja sydämen hakkaamisen tunne tai 
tiheä syke. Ruuansulatuskanavassa ah-
distuksessa tuntuvat pahoinvoinnin, nie-
lemisvaikeuden, palan tunteen kurkussa, 
oksentamisen pelon, vatsavaivojen ja ” 
kivun, virtsaamisen tai ulostamisen pe-
lon tai tihentyneen tarpeen tai suun kui-
vumisen tunteeseen. Hermostossa ah-
distuneisuus johtaa vapinaan, hikoiluun, 
tuntoaistimusten muutoksiin, pistelyyn, 
puutumiseen, kuumiin aaltoihin, vilun-
väristyksiin, huimaukseen, pyörtymisen 
tunteeseen, punastumiseen, tärinään, 
lihasten jännittämiseen, särkyihin tai ki-
puihin. Mielessä ahdistus johtaa kuole-
manpelkoon, sekoamisen, pyörtymisen 
tai itsensä hallinnan menettämisen pel-
koon, tunteeseen siitä, että ympäristö 
on epätodellinen, tunteeseen siitä, että 
on kuin jossain kaukaisuudessa tai pois-
sa tästä maailmasta, keskittymisvaike-
uksiin, mielen tyhjäksi pyyhkiytymiseen, 
nukahtamisvaikeuksiin, hermostunei-
suuden tunteeseen, levottomuuteen ja 
kykenemättömyyteen rentoutua, jatku-
vaan ärtyneisyyteen, epävarmaan oloon, 
sekavaan ja epätodelliseen, huteraan 
oloon ja korostuneisiin säpsähdysreakti-
oihin sekä herkkyyteen pelästyä. 

Ennen ihminen uskoi Jumalaan, luki 
iltarukouksensa ja rukoili päivänkin 
mittaan työtä tehdessään. Ihmisellä oli 
paljon vähemmän yllämainittuja ahdis-
tuneisuuden oireita. ACC rauhoittuu 
ihmisillä, joilla on uskonnollinen vakau-
mus. ACC rauhoittuu sillä, että ihminen 
rukoilee.

Ihmiset syövät suuren määrän uni-, 
rauhoittavia ja mieliala- sekä psykoosi-
lääkkeitä, koska heillä ei ole enää uskon-
non ja hengellisyyden antamaa turvaa 

arjen epävarmuuksissa, ristiriidoissa 
eikä virhesuorituksissa. 

Uskonto ja hengellisyys toimivat kuin 
rauhoittava tai unilääke aivojen rauhoit-
tamiseksi. Mutta rukoilemista tai medi-
taatiota tulee harjoittaa jonkun aikaa, 
todennäköisesti ainakin kolmen kuukau-
den ajan päivittäin, jotta aivoradoissa 
tapahtuu pysyviä muutoksia. Eikö olekin 
helpompaa ottaa pilleri, kuin harjoittaa 
kolme kuukautta hengellisyyttä tai us-
konnollisuutta? On, mutta kun pillerin 
ottaminen lakkaa tai kun sen vaikutus 
väistämättä heikkenee, niin oireet pa-
laavat. Se, joka oppii rukoiluperinteen, 
vapautuu oireista.

Totuus on tekevä teidät vapaiksi, opet-
ti Jeesus, mutta ei tainnut väittää, että se 
olisi aivan yksinkertaista ja helppoa. 

Uskonnollisuudesta on suurta apua 
mielenterveydelle, mutta se vaatii ehkä 
enemmän yrittämistä nykyajassa kuin 
aikaisemmin, koska ulkopuolista tukea 
on vaikeampi saada. Ehkä näinä indivi-
dualismin aikoina uskonnosta ja rukouk-
sesta on vaikeampi ottaa apua vastaan, 
on vaikeaa ”luovuttaa ja antaa Jumalan 
ohjata”, kun pelottaa, mihin se saattaa 
johtaa. Pahin pelko on tietenkin se, että 
siitä on niin suurta apua, että joutuu 
pyörtämään pyhät puheensa uskonnos-
ta ja rukoilemisesta. 

Juha Kemppinen

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin 

aikuispsykiatrisen avohoidon (mielenter-

veys- ja päihdehoito) vastuualuejohtaja, 

ylilääkäri

Psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislää-

käri

Lääketieteen lisensiaatti, yhteiskuntatie-

teen maisteri

Päihdelääketieteen erityispätevyys

Erityistason ratkaisukeskeinen terapeutti

Kirjallisuusluettelo saatavissa kirjoittajalta.

Anne Karhola 
sielunhoitoterapeutti, parineuvoja 

050 522 0620 
anne.karhola@anǦnet.info 
www.anǦnet.info 

Tuken����  
    Ǧ Elämänne kaikissa tilanteissa 
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Kirsi Kokkonen
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sielunhoitoterapeutti
työnohjaaja
p. 045 871 8907

kokkonenkirsi@hotmail.com
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www.sininauhaliitto.fi

Sininauhaliitto on valtakunnallinen 
päihdealan ja syrjäytymistä ehkäise-
vän työn asiantuntijaorganisaatio. 

Sininauhaliiton 94 jäsenjärjestöä 
auttavat   kristillisen ihmiskäsityksen 
pohjalta päihde- ja peliriippuvaisia, 
asunnottomia, mielenterveysongel-
maisia sekä syrjäytymisvaarassa 
olevia, kaikkein heikoimmassa ase-
massa olevia ihmisiä. 

Sininauhaliitto kuuluu Kansainväli-
seen Siniristi -järjestöön (Internatio-
nal  Federation of the Blue Cross).
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Kas, mitä se on se miehen onni?

Mahtava palkka ja taskussa tonni.

Vallata, voittaa, kunniaa niittää,

sielunsa myydä, ehkä se riittää?

Kas, miltä se näyttää se miehen onni?

Ollapa komea, ja sängyssä sonni.

Öisin hehkua, päivisin raataa, 

naiset kauneimmat sänkyynsä kaataa.

Kas, miltä se tuntuu se miehen onni?

Se on sukeltaa pohjaan kuin

 syvänmeren monni.

Piilossa itkeä, haavansa nuolla.

Tunteensa haudata, sisältä kuolla.

Kas, miten se löytyy se miehen onni:

No mies ei jouten raitilla lonni;

täytä siis mitta ja miehinen työ,

ja mies se on mies, jok ei sanojansa syö!

Niin, mitä se on se miehen onni?

Ei ole se rahaa, ei seksiä kuumaa,

ei vallankahva, ei voittojen huumaa.

Ei tunteettomuutta, ei turtumusta.

Ei armottomuutta, ei suoritusta.

Vaan,

rakkautta saada ja rakkautta antaa,

kun ehtoisin lapsensa kamariin kantaa.

Ja yhteisen peiton alle taipua,

vaimonsa armaan vierelle vaipua.

Ja on myös yksi onnen tuoja

se kaikista suurin, se onnen Luoja.

Hän antaa mun armosta olla tässä

riimiä rupista kynäilemässä.

Ja armosta seistä ja armoon kaatua,

armosta elää ja armoon maatua.

Hannu Välimäki 

Miehe! "n#i



KOKEMUKSIA SAIRAALa-
SIELUNHOITOTYÖSTÄ

Olen toiminut nuoruusvuo-

sinani pitkään hoitotyössä 

ja sen jälkeen lähetystyön ja 

VXXUSHUKHHQ�¦LGLQ�W\¸Q�OLV¦NVLbSHUXVKRL-

tajana erilaisissa sairaaloissa. Olen näh-

nyt lähes 40 vuoden aikana suuren muu-

toksen hoitotyössä. Työ on muuttunut 

hektiseksi ja tekniseksi. Hoitajat uupu-

vat siihen, että heillä ei enää ole aikaa ja 

mahdollisuuksia olla riittävästi potilaan 

rinnalla sairauden tuomissa peloissa ja 

ahdistuksissa, eikä myöskään saattohoi-

tovaiheessa.

Aloitettuani Iso Kirja -opistolla pasto-

raalisielunhoidon opinnot kolme vuotta 

sitten hakeuduin sairaalasielunhoito-

työhön mukaan. Johtava sairaalapappi 

lupautui työnohjaajakseni, mikä oli to-

della arvokas tuki työlleni. Tein kuusi 

kuukautta sairaalasielunhoitotyötä itse-

näisesti. Kuljin osastoilla esittäytymässä 

uusille potilaille ja kerroin, että minun 

kanssani voi jutella luottamuksellisesti. 

Kyltti rinnassani antoi rohkeutta mennä 

luvan kanssa potilashuoneisiin, kuiten-

kin kunnioittaen potilaiden yksilöllis-

tä vakaumusta. Puolen vuoden aikana 

avoin ja saumaton luottamus hoitajien, 

potilaitten, pappien ja omaisten taholta 

oli se rohkaiseva perusta työlleni, jonka 

avulla sain tukea useita potilaita monen-

laisissa peloissa ja ahdistuksissa sekä 

saatella monia iankaikkiseen elämään. 

Kuuden kuukauden jakson päätteeksi 

kirjoitin sairaalan johdolle, papeille ja 

osastonhoitajille kertoen heille suuresta 

tarpeesta saada koulutettuja rinnalla-

kulkijoita sairaalaan. Yhdellä syöpäosas-

tolla oli tarve nähty. He ottivat haasteen 

vastaan, ja kaksi vuotta sitten aloitettiin 

vapaaehtoisten kouluttaminen sairaa-

lasielunhoitotyöhön ns. rinnallakulkijan 

roolissa. Sitä kautta tuo osasto sai seit-

semän aktiivista tukihenkilöä, joilla on 

hyvä luottamussuhde sekä jatkuva työn-

ohjaus.

”SIELUNHOITOTERAPEUTIN 
TYÖMAHDOLLISUUDET 
SAIRAALASIELUNHOITO-
TYÖSSÄ” 

Valmistuttuani Perheniemen Opistos-

ta sielunhoitoterapeutiksi minulla oli 

mahdollisuus palata vielä sairaalaan jat-

kamaan sairaalasielunhoitotyötä liiton 

ansioturvan varassa. 

Tein päättötyöni aiheesta: ”Sielunhoi-

toterapeutin työmahdollisuudet sairaa-

lasielunhoitotyössä”. Sen tarkoitus on 

rakentaa yhteyttä potilaiden, pappien, 

hoitohenkilökunnan ja vapaaehtoisten 

rinnallakulkijoitten välille. Työssä on ot-

teita eri kirjoista koskien potilaiden odo-

tuksia sairaalasielunhoitotyöstä. Lisäksi 

olen kertonut erilaisista kysymyksistä, 

jotka nousevat esiin, kun sairaus koet-

telee ja kuolema lähestyy. Sairaalaan 

kaivataan erilaisten potilasjärjestöjen ja 

koulutettujen rinnallakulkijoitten apua 

potilaan kokonaisvaltaiseen tukemi-

VHHQ��3¦¦WW¸W\¸QL�YRL�WLODWD�RVRLWWHHVWD�b

arja_pesonen@hotmail.com.  

VAPAAEHTOISTEN RINNAL-
LAKULKIJOIDEN KOULUTUS 

Hoitohenkilökunnan resurssien supis-

tuessa katseet kääntyvät kolmannen 

sektorin vapaaehtoisten ja erilaisten po-

tilasjärjestöjen puoleen. Yksi tulevaisuu-

den haasteista ja visioistani on innoittaa 

eri paikkakunnilla srk:ien työntekijöitä 

ottamaan rohkeasti yhteyttä paikallisten 

hoitolaitosten johtoon ja sairaalapappei-

hin. He voisivat pyytää koulutusta niille 

henkilöille, joilla jo on kokemusta sielun-

hoitajan tai rinnallakulkijan roolista tai 

hoitajan työstä, ja joilla on mahdollisuus 

käydä edes muutaman tunnin viikossa 

MRQNXQ�SRWLODDQ�OXRQD�b�6DLUDDODVVD��MRVVD�

työskentelin, tällainen koulutus ilmoitet-

tiin lehdessä ja siihen hakeuduttiin eri 

seurakunnista. Kahtena päivänä lääkäri, 

sairaalapappi, syöpäyhdistyksen vapaa-

ehtoiskouluttaja, psykologi ja kaksi osas-

tonhoitajaa piti luennot siitä, miten sai-

raalassa toimitaan ja mitä haasteita siellä 

on. Koulutus toi seitsemän tukihenkilöä 

syöpäosastolle. Nyt koulutus jatkuu, sil-

lä muutkin osastot kaipaavat heitä. Jos 

olet kiinnostunut tällaisen koulutuksen 

aloittamisesta, ole yhteydessä minuun, 

voin neuvoa, miten asiassa voi edetä ja 

olen valmis myös luomaan kontakteja jo 

toteutetun mallin pohjalta.

Kannustan sinua rukoillen tiedosta-

maan kutsumuksesi ja astumaan roh-

keasti eteenpäin kontaktin luomisessa 

sairaalamaailmaan!

Tulet yllättymään, kun huomaat, että 

sinua onkin jo odotettu siellä!

b

Arja Pesonen, 

sielunhoitoterapeutti-pastori ja 

sairaalasielunhoitaja 
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Marraskuussa 2012 Suomen 
sielunhoitoterapeutit ry:n 
syyskokouksen yhteydessä 
järjestimme koulutuspäivän 

teemalla ”Hengellinen ohjaus sielunhoi-
toterapiatyössä”. Kouluttajana oli Per-
heniemen opiston rehtori, TM, pastori, 
kirjailija Petri Välimäki. Petri Välimäki 
toimii myös sekä Perheniemen opiston 
Lähellä ihmistä -terapeuttisen sielunhoi-
don koulutuksen että RE- terapeuttisen 
sielunhoidon koulutuksen yhtenä kou-
luttajana sekä Suomen ACC ry:n halli-
tuksessa. Seuraavassa lyhennelmä Petri 
Välimäen opetuksesta.

Mitä hengellinen ohjaus on?
Hengellisellä ohjauksella tarkoitetaan 
kokonaisvaltaista oman hengellisen 
matkan tarkastelua ja Jumalan tahdon 
mukaisen suunnan etsimistä yhdessä 
luotettavaksi koetun ihmisen tai ryhmän 
kanssa. Hengellisen ohjaajan tehtävänä 
on auttaa ohjattavaa pysähtymään ja 
kuuntelemaan sekä Jumalaa että itseään 
oman elämänsä todellisuudessa.

Hengellinen ohjaus eroaa erilaisista 
terapioista siinä, että se valottaa hengel-
listä puolta, kuvastaa Jumalan hyvyyttä 
ja Jumalan valtakunnan kauneutta. Kyse 
ei ole ”hoidosta” vaan ”sellaisesta vuoro-
vaikutussuhteesta, jossa elämäänsä voi 
tarkastella uudella tavalla jumalasuh-
teen valossa.” (Mikko Peura, Hiljaisuu-
den ystävät ry:n toiminnanjohtaja)

”Hengellisellä ohjauksella tarkoite-
taan apua, jonka tavoitteena on syven-
tää ja vakiinnuttaa uskoa kolmiyhteiseen 
Jumalaan. Tämä apu annetaan ja otetaan 
vastaan maailman laajuisen kristillisen 
kirkon yhteydessä. Päämääränä on saa-
vuttaa kypsä luottamus Jeesukseen 
Kristukseen..”  (Owe Wikström, uskon-
topsykologian professori)

Hengellisen ohjauksen juuret ovat 
Raamatussa, sen esimerkeissä ja ope-
tuksissa.

Protestanttisessa kirkossa hengelli-
nen ohjaus liittyy läheisesti sielunhoi-
toon. Siinä painottuu kysymys: Miten 

löydän armollisen Jumalan? Se on osa 
veljien ja sisarten keskinäistä lohdutusta 
ja rohkaisua.  Siinä on läsnä niin hengel-
linen, biologinen, sosiaalinen kuin syvä- 
ja kehityspsykologinen matka. Elämän 
haastaessa meitä kasvuun hengellinen 
ohjaus voi olla erinomainen apu ja tuki.

Lähtökohtia hengelliseen ohjauk-
seen
Hengellinen ohjaus auttaa ohjattavaa 
tunnistamaan Jumalan puhuttelun ja 
rohkaisee häntä vastaamaan siihen. 
Hengellisessä ohjauksessa kohdataan 
yhdessä sekä usko että epäusko, sekä 
toivo että epätoivo. Todellinen ohjaaja 
on Jumala, ohjaukseen ei tule sisältyä 
minkäänlaista pakkoa. Usein suostumi-
nen vaikean tilanteen jakamiseen raivaa 
tilaa myös toivolle ja luottamukselle. 
Siellä missä on Kristuksen risti, siellä on 
myös ylösnousemuksen voima.

Kun yhdessä rukoillaan Pyhän Hengen 
johdatusta kaikkeen, siihen on myös lupa 
uskoa (Luuk. 11:9-13). 

Viisas hengellinen ohjaaja kuuntelee 
ohjattavaansa kokonaisvaltaisesti, mo-
lemmilla korvilla. Toisella korvalla hän 
kuuntelee elämän sydänääniä, matka-
kumppaninsa sisäistä puhetta ja dyna-
miikkaa. Toisella korvalla hän kuuntelee 
Jumalan puhuttelua ja läsnäoloa ohjat-
tavansa elämän sykkeen keskellä.  (Jussi 
Holopainen, Pastoraalitoimen hiippa-
kuntasihteeri)

Hyvä hengellinen ohjaaja on aidosti 
vapaa asettumaan lähimmäisensä näkö-
kulmaan ja kuuntelemaan häntä. Hänel-
lä on kokemusta, ei välttämättä amma-
tin tai koulutuksen tuomaa, vaan oman 
elämän läpäisevää kokemusta uskosta, 
elämästä ja yhteydestä Jumalaan. Usko 
Vapahtajaan on hänelle itselleen todel-
linen voimavara ja hän itse tahtoo etsiä 
Jumalan tahtoa elämässään.

Hengellinen ohjaus on prosessi
Hengellinen ohjaaja on vierellä, kuulee, 
jakaa tuskaa, antaa tilaa kysymyksille ja 
hiljaisuudelle. Ihmisen on lupa olla ole-

massa sellaisena kuin hän on. Ohjaaja 
keskustelee, on dialogisessa yhteydessä 
asioista ja näkökulmista, auttaa arvioi-
maan, vahvistaa aitoutta ja harkintaa. 
Hän kiinnittää huomiota mahdollisuuk-
siin, auttaa ja tukee uuden syntymässä, 
tukee kasvua, sitoutumista, rakentumis-
ta ja vastoinkäymisten kestämistä. Kaik-
ki tämä tapahtuu armon peruskalliolta 
käsin.

Hengellinen ohjaaja auttaa ohjattavaa 
jättämään taakkansa yhä uudelleen ris-
tille ja luottamaan Jumalan armoon niin 
paljon, että hän suuntaa huomionsa pois 
omista heikkouksistaan siihen, mikä on 
totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oi-
keaa, rakastettavaa ja kaunista … (Fil.4:8)

Rakkaus ilman ehtoja
Ihminen on luotu Jumalaa varten, siksi 
hänen peruskaipauksensa on kääntynyt 
kohti Jumalaa.

Jokainen ihminen janoaa rakkautta 
ilman ehtoja, rakkautta, johon ei kuulu 
”siksi, että”, vaan ”minä rakastan sinua.” 
Jumala rakastaa meitä tällä tavalla, ja 
vain tätä rakkautta meidän on määrä vä-
littää toisille hengellisinä ohjaajina. 

Jumalan ehdottoman rakkauden vä-
littäminen merkitsee armoa hengelli-
selle ohjaajalle itselleen. Hän ei voi sitä 
välittää, ellei hän itse ole siihen jollakin 
tavoin ankkuroitu, ja välittäessään sitä 
hän ankkuroituu siihen yhä lujemmin 
(Wilfrid Stinissen, FT, katolinen pappi ja 
karmeliittamunkki ).

Hengellisen ohjauksen päämääränä 
on tukea luottamusta Jumalaan, jolla on 
hyvä tahto, Vapahtajaan, jolla on täydel-
linen armo, ja Pyhään Henkeen, joka joh-
dattaa rakkaudessa ja auttaa elämään. 
Samalla luotetaan myös ihmisen mah-
dollisuuksiin eheytyä ja kasvaa Jumalan 
armohoidossa ja tuntemisessa (Ef. 3:14-
21, 2 Piet. 3:18).

Hengellinen ohjaus on usein läsnä sie-
lunhoitoterapiaprosessissa, osana sitä, 
tai se voi olla harvemmin toteutuvana 
myös hyvä jatko sielunhoitoterapialle.

Hengellinen ohjaus, lähimmäisen 
palvelua kokonaisvaltaisen 
elämän hyväksi

Petri Välimäen luennosta koonnut Pirjo Rautio
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Perheniemen evankelinen opisto

Perheniemen
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P E O

Varustaudu tehtävään! Sielunhoidon 

perus- ja erikoistumiskoulutukset 2013

  Tartu elämään - Johdatus terapeuttiseen  

    sielunhoitoon alkaa 14.1.2013

   - Johdantokurssi sekä omaa paikkaansa etsivälle, 

   että sielunhoitotyötä elämäntehtäväksi harkitsevalle

  Lähellä ihmistä - Terapeuttisen sielunhoidon 

   koulutus alkaa. 19.8.

   Laaja puolitoistavuotinen sielunhoidon koulutus

  Lähellä ihmistä - Kriisiterapian ja sielunhoidon  

   monimuotokoulutus alkaa. 20.9.

   - Mahdollista osallistua myös työn ohessa

 Erikoistumiskoulutukset:

  Masennuksesta voi toipua -erikoistumiskoulutus 

    alkaa 18.1.2013

  Toiminnalliset menetelmät auttamistyössä 

    alkaa 8.3.

    Musiikkiterapia, kuvataideterapia, kirjallisuustera-

    pia, bibliodraama, sensorimotorinen terapia

  Löytöretki omiin voimavaroihin alkaa 15.3.  

    Tervetuloa keidasmatkalle!

  Parisuhteen palikat -koulutus 18.-20.1.

 Kriisipalvelukoulutus kolmesti vuodessa

  Viikonloppuseminaareja eri sielunhoidon aiheista  

  kuukausittain! Katso lisää 
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www.perheniemi.com

Suomen
sielunhoitoterapeutit ry:n

10-vuotis-

juhlakonsertti
12.10.2013

Lahdessa

Nina Åström

Tervetuloa!

www.suomensielunhoito-
terapeutit.fi
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Suomen ACC:n kreditoima 
sielunhoitoterapeuttikoulutus 
 
RE7 kurssi käynnissä 2012-2014 
 
Seuraava haku keväällä 2014 
RE8 kurssi 9/2014 - 4/2016 
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V Konferenssi ja koulutustapahtuma 
psykologisen tiedon ja kristillisen 
uskon vuorovaikutuksesta 
30.1.-2.2.2014 Tampereella 
Pääkouluttajana psykologian professori Nicolene 
Joubert Etelä-Afrikasta 
 

www.accfinland.org 
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